
Ett enkelt

skogsägande
Hos oss får du profesionella råd i ditt  
skogsägande. Vi planerar och utför  
de insatser just din skog behöver.  
 
Kontakta oss så berättar vi mer
Andreas Ekegren-Hällgren 073-078 70 18 
Mats Warensjö  070-598 50 80 
Linus Elldegren  072-450 34 74 

                                                               norra.se 

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

April

Vi ställer inte in - vi ställer ut 
Träna ute i vår med Sävar IK!
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Bottniabanans dragning har nu landat i våra brev-
lådor och sociala medier. Trafikverkets och kom-
munens planer för framtiden sträcker sig många 
tusen personer och rälskilometer framåt i tiden. 
Och redan idag växer nya husbuketter upp som 
vårtulpaner runt om i Sävar. Samhället förändras.

Corona-viruset har också fått hela världens sam-
hällen och människor att förändras. När denna 
artikel skrivs så har Folkhälsomyndigetens före-
skrifter och allmänna råd till idrottsföreningar 
inneburit att vi avbrutit inomhussäsongerna för 
handboll och innebandy. Ledare, barn och föräld-
rar har fått tänka om och tänka nytt. Nu gör vi nya 
övningar, samlingar på nätet och fotbollsträning 
på lite annat sätt. 

Vad kan då en enkel idrottsklubb göra i en så för-
änderlig och svårbedömd värld? Jo väldigt myck-
et. Så länge som vi har ledare som Johanna och 
Jörgen, Patrik och Petra, och alla de ledare som 
nominerades till Årets ledare i Sävar IK, så fortsät-

ter vi att utvecklas som förening och 
utveckla Sävar. 

VI har lag och ledare som är kreativa och hittar nya 
teknikövningar, spelar utebandy och prickskytte 
med handboll. Och ett hundratals till av trygga 
tränare, många medlemmar och medskapare, 
idérika byggmakare och ideella kakbakare. När vi 
möter nya problem kan vi då skapa nya lösningar 
tack vare nätverk, föreningar och människor som 
vill.

Både Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyn-
digheten har varit tydliga med värdet av att hålla 
igång idrott och motion, inte minst för barn och 
unga. Sävar Ik har gjort vad som är möjligt för 
att inte ”ställa in” utan istället försöka ställa om 
och ”ställa ut” det vill säga flytta ut aktiviteter. Vi 
behöver röra på oss, träna och träffas för att må 
bra. Och det behövs platser och naturområden 
som lockar oss ut. Broarna runt längs Sävarån har 
med strandpromenaden gett oss både 

Ställ inte in – ställ ut!

Hyr klubbstugan!

Annonsera i 
SävarNytt!

Kontakta kansliet
070 232 42 00 f.m. 

eller
kansliet@savarik.se

Information om 
SävarNytt

Preliminär
utdelningsvecka

Sista dag för 
inlämning 
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Lä
s 

S
äv

ar
N

yt
t 

på
 w

w
w

.s
av

ar
ik

.s
e

Hör av dig om du vill annonsera eller 
få mer information!
Tfn: 070 232 42 00

Mejl: kansliet@savarik.se
Adress: Aspvägen 30, 918 31 Sävar

Färdiga annonser till 
nästa nummer mejlas in  

senast den 5 maj

22 -------------------- 5 maj
26 -------------------- 5 juni 
35 -------------------- 5 augusti 
39 -------------------- 5 september

Fort. sid 12

http://www.savarik.se
mailto:kansliet%40savarik.se?subject=


Äntligen är det dags att städa undan vintern på 
församlingens kyrkogårdar. Du som har ansvaret för 
en grav behöver senast 4 maj plocka undan gravlyktor 
och annan vinterutsmyckning som du vill behålla.

Nu är det vår på  
kyrkogårdarna 

i coronatider kan annonserade tider och evenemang dessvärre 
snabbt ändras. uppdaterad information hittar du alltid på  
www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Var med och vårstäda 
på kyrkogårdarna
I början av maj hjälps personal och 
frivilliga åt att städa bort vinterns 
löv och skräp från församlingens 
kyrkogårdar. Visst vill du vara med 
i år? Alla som dyker upp bjuds på 
fika och i Sävar blir det också 
utelunch.

sävar kyrkogård 
tisdag 5 mars 08.00-16.00
holmöns kyrkogård 
onsdag 6 maj 09.00-14.00
botsmarks kyrkogård 
tisdag 12 maj 09.00-15.00

Nu kan du köpa gravskötsel  
med perenna växter
Med start sommaren 2020 erbjuder Sävar-Holmöns 
församling ett nytt femårigt skötselavtal där det ingår 
fleråriga växter och vårlökar. Det här är ett klimatsmart 
alternativ till sommarblommor  som ger en vacker grav 
samtidigt som totalkostnaden blir lägre. Oftast går det bra att 
byta till perennpaketet om du idag har ett annat avtal.

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon/perennpaketet
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Nyhet!

Bra va?

 Poäng på allt du handlar*

  Kolla dina stammispoäng 
när som helst i ICA-appen.

 Är du medlem eller kund hos Apotek   
 Hjärtat, ICA Banken eller ICA Försäkring 
 kan du samla stammispoäng även där.

 Personliga erbjudanden.

   Unika digitala tjänster såsom inköpslistor, 
spara recept och dela bonuskonto.

Tidigare sa vi kortkund, förmånskund 
och stamkund. Nu säger vi stammis. 
Som stammis på ICA får du alltid lite mer. 

*Gäller ej tidningar, tobak, spel, lotter, frimärken, receptfritt eller förmedlade tjänster.

Öppet alla 
dagar 7–21

Priserna gäller 20/4–26/4-20. 

 Hushållsost   Arla.   
Ca 1,1-2,2 kg.   Fetthalt 17-26%.   
Jfr pris 49:00/kg.    

 Hushållsost  Arla.   

 /kg 
 49k 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 69k 

 Kycklingbröstfi lé   
Guldfågeln. Ursprung Sverige.   1000 g.   
Fryst.   Jfr pris 69:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 29  90  /st 

 Romanticatomater i ask   ICA. 
Nederländerna.   400 g.   Klass 1.   Jfr pris 74:75/kg.    

 Taco Kryddmix   
ICA.   28 g.     Jfr pris 178:57/kg.    
 Taco Kryddmix 

 /st 
 5k 

 Kaffe   Löfbergs.   450 g.   Brygg, kok, press. Gäller ej 
Colombia Brazil.   Jfr pris 50:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

 Glass fl erpack   GB Glace, Magnum.   3-15-pack. 
  Flera olika sorter. Gäller ej Favoriter 10-pack. 
  Jfr pris 49:02–454:55/liter, 1:67–4:17/st.    

 Löfbergs.   450 g.   Brygg, kok, press. Gäller ej 

 45k 
 2  för

 Glass fl erpack  GB Glace, Magnum.   3-15-pack. 

 /st 
 25k 

Sävar
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Hudvård, färgning fransar och bryn, 
fransförlängning, nagelförlängning, 
permanent makeup, piercing mm..

070 395 35 28 
Generalsvägen 34 

Sävar
www.headtotoe.nu  

facebook.com/headtotoesavar 
www.instagram.com/headtotoeumea

Kontakta oss på 073 025 35 26 
www.osterlundsskog.se

• Trädfällning
• Stubbfräsning
• Röjning
• Traktor tjänster
• Ristransport
• Uthyrning av: 

släpvagn
• Försäljning av: 

Ved 
Jord

• Utbildning på: 
Motorsågar 
Röjsågar

V. Esplanaden 7 (vid Djurmagazinet)
www.körkortsåklart.se

mail: info@korkortsaklart.se

090-12 21 00
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PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

070 598 11 21, 090 14 15 30

Våtrumsauktoriserad

DIN GOLVENTREPRENÖR

 √  PLASTGOLV
 √  KAKEL & KLINKER
 √  TRÄGOLV
 √  GOLVAVJÄMNING

Din lokala städfirma i Sävar
Våra tjänster:
• Fönsterputs
• Flyttstädning med fast pris
• Hemstädning
• Trädgårdsarbete
• Snöskottning
• Kontorsstädning
• Vårstädning
• mm

Anita D-Stenberg 
070-538 98 08

savarhemservice@gmail.com
www.savarhemservice.se

Det är vi som hjälper Dig

Mårten, Annika, Kjell, Charlotte, Josefine, Clara.
Besök vår hemsida www.umeabegravningsbyra.se

UMEÅ 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Rodmark Åbergs

Ö. Kyrkogatan 85, 903 43 UMEÅ

Telefon
090-777 160
Dygnet runt!

 
Om vi ej svarar, lämna namn och 
 telefonnummer så ringer vi upp

http://www.umeabegravningsbyra.se
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Sävar IK'S Idrotter

ÅrSMöte 
Årsmötet 2020 genomfördes sön 29 mars. I Coro-
natider gav vi möjlighet att också ansluta digitalt 
något som 11 stycken också gjorde, däribland vår 
revisor som gav sin berättelse via Google Meet. 
Röstlängden fastställdes via Menti. Årsmötet 
leddes på ett utmärkt sätt av mötesordförande Ida 
Odeblom.

Årsmötet beslutade på styrelsens förslag om några 
ändringar gällande medlemskapet och medlems-
avgiften, bland annat att övergå till 12 månaders 
löpande medlemskap, att ta bort åldersgränsen för 
medlemskap samt sänkt åldersgräns för rösträtt 

till 12 år. Avgiften ligger kvar på samma nivå som 
tidigare (250 kr).  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och fick fortsatta 
uppdrag med ett starkt stöd för sina satsningar 
på ledaren i fokus, sponsring och försäljning, öka 
antalet medlemmar samt ett utvecklingsarbete för 
Skogstorpets aktivitetsområde. 

Styrelsen omvaldes med nya ledamöter Johan 

Karlsson och Richard Lundmark som också valdes 
som nya ordförande för innebandy respektive 
fotbollen. Årsmötet valde också Jenny Wik Karlsson 
som ny ordförande för handbollen och ledamot för 
styrelsen, ett uppdrag som dock Jenny haft som sitt 
uppdrag sedan augusti 2019. Petra Bohm Broman 
kvarstår som ledamot men är nu också ordförande 
för Gymnastik och Hopprep. Per Höglund omvaldes 
som ordförande för Korpen. Staffan Norin omval-
des som ordförande för ett år till.

Vid årsmötet avtackades avgående ledamöter och 
förra årets valda ordföranden för fotbollen (Mike 

Ninnes) och innebandy (Björn Gladh), som dock 
inte kunde närvara på årsmötet. Årsmötet avtack-
ade också styrelseledamoten och gymnastikens 
ordförande  Lars-Åke Westman som efter 9 år väljer 
att fokusera på alla sina uppdrag i Gymnastik & 
Hopprepssektionen. Årsmötet tackade också sär-
skilt Valberedningen och dess ordförande Christina 
Degerman för ett stort och bra utfört uppdrag. 

En nyhet för året var att Årets Sävar IK:are utsågs 

Mer än 30 deltagare på årsmötet varav 11 digitalt via Google Meet FotoNiclas bromark
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på mötet, ett pris som delades ut av Magnus Linder 
från en av våra huvudsponsorer ICA Sävar. Se an-
nan nyhet i denna tidning. 

/Staffan Norin

StyrelSen 2020 

Malin Bjuhr (ledamot)

Linda Bogren (ledamot)

Niclas Bromark (ledamot)

Per Höglund (Ordf Korpen)

Johan Karlsson (Ordf  
Innebandy)

Richard Lundmark (Ordf Fotboll)

Patrik Nyström (ledamot)

Jenny Wik Karlsson (Ordf Hand-
boll)

Petra Bohm Boman (Ordf Gymnas-
tik och hopprep), 

Marcus Larsson (Ekonominansva-
rig)

Staffan Norin (ordförande)
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Årets Sävar IK:are 2020 blev Patrik Nyström 
och Johanna Eriksson. 

Motiveringarna lyder:

 Patrik får är en mycket allsidig och kompe-
tent person som varit starkt drivande i att 
framgångsrikt utveckla föreningens spon-
sorarbete och försäljning de senaste åren. 
Patrik har också varit ledande i Sävar Camp 
från början, samt kassör och ledare i Korpen 
racket och nät. Patrik har också medverkat 
till att skapa en fungerande och praktisk 
arbetsplats på Klubbstugan. Han är sedan 
många år ledamot i föreningsstyrelsen och 
har tidigare även varit föreningens sekrete-
rare.

Johanna Eriksson  
Johanna får utmärkelsen för sitt driv och 
starka engagemang i föreningens utveck-
lingsarbete och som medlem i föreningens 
utvecklingsråd sedan starten. Johanna är 
också ledamot i sektionsstyrelsen handboll, 
tränare och utbildare och har även bidragit 
i olika lovaktiviteter. Johanna är ett gediget 
föredöme för föreningen som helhet, som 
ledare, tränare och förälder.

ÅretS Sävar IK:are

Utmärkelsen Årets Sävar IK:are utdelas till den ledare, en kvinna 
och en man, som i sitt ledarskap bidragit till utvecklingen av hela 
Sävars IK, och som är ett personligt föredöme utifrån vår värde-
grund.

Foto: Niclas BromarkJohanna Eriksson och Patrik Nyström, årets Sävar IK:are samt Magnus Linder ICA SÄvar som delade ut priset. 
Vår Ordförande finns även med. 
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SKogStorpetS aKtIvItetSoMrÅde

Sävar kommer växa och utvecklas. Människor flyt-
tar hit, det blir fler barn och ungdomar. Sävar IK har 
en stor potential i Skogstorpet med klubbstuga, 
idrottsplats och terrängspår i skogen. Och den vill 
vi nu utveckla till ett framtida aktivitetsområde som 
lockar ännu fler till träning, lek och rörelse!

 Sävar IKs styrelse har sedan hösten 2019 arbe-
tat med en process för att utveckla ytorna kring 
Skogstorpet. Arbetet har inledningsvis gått ut på 
att hitta format och metoder för att inkludera fler 
människor i utvecklingsarbetet. I dialog med Umeå 
kommun och andra föreningar i Sävar vill vi ta fram 
förslag på hur Skogstorpets aktivitetsområde kan 
vidareutvecklas för att stödja aktiviteter och besö-
kare till området.

 Vi vill förbättra trivsel och förutsättningar för de 
aktiviteter som redan idag finns på området och 
göra området mer välkomnande för ännu fler än 
idag. Som en del av arbetet har vi gjort en enklare 
analys gjorts där vi försöker ta reda på hur och när 

olika aktörer nyttjar ytorna kring Skogstorpet un-
der ett år. Detta visar vilka tider på året som ytorna 
används och i vilken utsträckning som olika verk-
samheter brukar området.

 En tydlig strävan från Sävar IKs sida är att de vär-
den vi står för ska ligga till grund för hur området 
utformas. Exempelvis är det viktigt att området in-
spirerar till rörelse och att det blir en hållbar, trygg 
och jämställd miljö.

 En aspekt som exempelvis identifierats som för-
bättringsbar är entrén till området. Idag är det inte 
mycket som visar att det är en plats där många 
aktiviteter utövas, ofta av barn.

I maj kommer Sävar IK att arrangera en workshop 
för att jobba med frågan. Kontakta gärna kansliet 
ifall intresse finns för att delta i denna workshop.

 /Linda Bogren, Sävar IKs styrelsen
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Klubben har 15 medlemmar. Vi ser gärna att 
vi blir flera. Alla som är  intresserade ta kon-
takt med Göran Fransman tel: 090/52030 eller 
073/0208816

Vi har träffas en gång i månaden med olika 
typer av aktiviteter.

Oftast hålls mötena på hembyggdsgården i 
Sävar, men vi gör även olika studiebesök. Samt 
inbjuder föreläsare.   

Sävar Lions har två årliga återkommande akti-
viteter för att samla in pengar. Ankracet i maj 
och Skyltsöndagen i december då det säljs det 
lotter.

År 2019 har Sävar Lions av samlat in totalt 82 
873 kr till olika ändamål, enligt följande:

• Cancerforskningsfonden i norr; 50 000 kr

• De glömda barnen; 20 000 kr

• Vattenprojekt Somalia; 7 000 kr

• Lions centrala insamlingsmål; 4 340 kr

• Vision for all (glasögon); 1 000 kr samt in-
samlade glasögon

• Björkgårdsfonden; 533 kr

På marknaden år 2018 skänkte Sävar Lions en 
cyckel till äldreboendet Bruksbacken i Sävar.

SÄVAR LIONS

Mats Marklund - 070 578 29 73 
m73.marklund@telia.com

# VVS-installationer  
# Om & tillbyggnader 
# Renoveringar 
# Minigrävare

motionsrundor och hundprome-
nader. Isen vid Klubbstugan gav oss skridskodisco. 

På årsmötet presenterade vi vårt framtidsarbete 
kring Skogstorpets aktivitetsområde. Ett område 
dit vi lockas av allt som är möjligt, det som känns 
tryggt och inbjudande. Läs mer i dagens Sävar 
Nytt.

Hela Sävars IK vill inte ställa in utan vi försöker ställa 
upp, ställa om och ställa ut aktiviteter och nya idé-
er. Välkommen in i Sävar Ik och ut i rörelse!

/Staffan Norin 
Ordförande

Fort. från sid2

Allt inom Byggbranschen

Kontakt: 
Martin 070 654 86 62 
Anton 070 522 47 97 
Lars 070 586 59 94

Fatvägen 2 Umeå  
kontakt@jonssonbyggteam.se 

ERSBODA Formvägen 9B 
090-18 21 44
www.lagabileniumea.se

Vi utför service och reparationer 
på alla bilmärken
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Dags för en enklare vardag! 
A rent och fint 

 förenklar din vardag 
 med städningen

Städning
• Veckostäd
• Storstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputs

Företag
• Kontorsstädning
• Företags förmån 
• Byggstädning
• Barackstädning

Våra tjänster:

Arentochfint@gmail.com 
Frida Grönlund 070-6922843

är värd
att bli något stort

Vi på Martinson vill göra livet enkelt för dig som skogsägare. 
Det handlar om alltifrån rådgivning och genomförande av rätt 
insatser i din skog, hela vägen fram till en trygg och smart 
virkesaffär. Därför har vi byggt upp ett starkt team av erfarna 
skogsproffs, som säkerställer att du alltid kan få hjälp av en 
expert på just ditt område.
 

På martinsons.se hittar du  
kontaktuppgifter till din närmaste 
virkes köpare. Hör gärna av dig  
redan i dag!

Prata ekonomi med oss.
Behöver du spara mer, placera annorlunda eller ta tag 
i pensionen? Kom till oss så hjälper vi dig. 

Boka gärna en tid hos någon av våra rådgivare, ring 
090-15 36 80 eller mejla savar@handelsbanken.se så 
hittar vi en tid som passar. 

På torsdagar har vi öppet för spontana besök mellan 
10.00–13.00. Välkommen! 

handelsbanken.se/sävar
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Sävaråkyrkan – Kyrkvägen 1 – Gunnel Rehn, ordförande:  070-678 42 41, gunnel@savarakyrkan.se 
EFS Sävar – Sportlovsvägen 1 – Martin Wiklund, ordförande: 070-665 47 35, martin-wiklund@savar.se

och
Sävar

Behöver du/ni hjälp med:
• handling,
• ärenden till apoteket, 
• dra ut soptunnan,
• eller andra enklare ärenden?

Ta då kontakt med oss på SyssloLösarna på EFS och Sävaråkyrkan 
så ska vi försöka hjälpa så långt det går.

Mejla eller ring: 
sysslo-losarna@telia.com 
Nisse Nilsson 070-6439995 
Kristina Lämås 070-3210485 
Hans Hägglund 076-7652288

Sysslolösarna
Din hjälp i Corona-tider

KOMMANDE SAMLINGAR:

På grund av coronaviruset kan planerade aktiviteter 
ändras med kort varsel. Vi hänvisar därför till kalendern 
på vår hemsida för aktuell information om kommande 
samlingar.

Följ oss även på Facebook där vi uppdaterar direkt 
något nytt händer!

www.savarakyrkan.se
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Kungsgatan 15, Umeå. 
090–720 60 20. 
www.bilobage.se

Just nu 4.300 kr
För dig och din kompis om 
ni anmäler er samtidigt.
(ord. pris 4.500 kr)

Dags för körkort!
LÖPANDE 

KURSSTARTER! B-körkort
AM-körkort

EL -INSTALLATIONER
-REPARATIONER
-MATERIAL

PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR

Nu tillbaka på 
heltid i Sävar

072-200 29 97 
www.karolinasfotvard.se

Kjell Brändström 
070 598 78 95 
kjellb@live.se

Flytspackling

Mattläggning

Tä
ts

ki
kt

 fö
re
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lin

ke
r

SSyns ditt företag i Sävar? yns ditt företag i Sävar? 
Inte? Inte? 

Annonsera i SävarNytt!Annonsera i SävarNytt!

Kontakta kansliet 070 232 42 00 eller  Kontakta kansliet 070 232 42 00 eller  
mejla till kansliet@savarik.semejla till kansliet@savarik.se

Fredrik Svensson

Frisör och barberare

Broklippet

070 600 65 52

Broklippet@gmail.com
Facebooksida Broklippet

Generalsvägen 27
918 32 Sävar

Ny frisör och 
barberare i Sävar



VIKTIGA TELEFONNUMMER I SÄVARVIKTIGA TELEFONNUMMER I SÄVAR

Annonsera i SävarNytt 
så stödjer ni 

idrottsverksamhet!

Affärer 
Ankis Tyg & sy (Umeå) 506 95 
ICA Sävar 500 01, 500 07 
Kronans Apotek Sävar  0771 612 612 
LE:s Radio TV 509 20 
Sävar Blommor 509 80

Bank 
Handelsbanken 090-153680

Begravningsbyråer 
Umeå Begravningsbyrå 77 71 60

Bilservice, Bensin 
Bil & Båge 720 60 20 
Engmans Macken/Kanotuthyrning  070-699 76 69 
Körkort Såklar 090 12 21 00t 
Lube-Tools 521 78 
Mekonomen Bilverkstad 090 18 21 44 
Peters Bil Rostdoktorn  500 26 

Frisörer 
Frisörerna 507 90

Föreningar 
Sävar IK 070 232 42 00 
Sävaråns FVO 072 507 07 08 
SävarNet - (savar.se) 070-239 09 99, 
 070-322 40 80 
Sävar Röda Korset, 
Mötesplats Kupan 070-294 43 85 
Sävarådalens Trädgårdssällskap 070-193 78 44

Församlingar 
EFS i Sävar/ Martin Wiklund 070-665 47 35 
Sävaråkyrkan/ Gunnel Rehn 070-678 42 41 
Svenska kyrkan,  
Sävar-Holmöns församling  090 71 25 00

Kommun, Skola, Vård 

Biblioteket 16 40 60 
Folktandvården 785 93 82 
Karolinas medicinska fotvård 072 200 29 97 
Simhallen 16 40 90 
Sävar Hälsocentral 785 44 47

Restaurang, Catering 
Restaurang Kvarkenfisk  12 99 90 

Skönhetsvård 
Head to toe 0703953528 

Företag 
Assemblin VS AB 010 475 33 26 
Brändströms El AB 070 374 98 44 / 45 
Brändströms Golv i Norum 070 598 78 95 
Henkes Bygg & Skruvplint  070 299 55 51 
Lundbergs Bygg AB 070 644 40 75 
Lundquist 070 598 11 21 
Marklunds VVS & Bygg AB 070 578 29 73 
Sävar Hemservice Ek. För.  070 538 98 08 
Sävar kanotuthyrning   070 234 56 65 
Sävar Metall AB 70 66 49 
Sävar Snickeri AB 70 66 50 
Sävar sport- & reklamtryck  070 203 39 96 
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst 073 025 35 26


