
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

Maj

Nu har vi kört igång!Nu har vi kört igång!
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Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och ska där-
för fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Mitt 
i Coronakrisen är det glädjande att vi i Sävar IK 
tillåts fortsätta göra det vi är bra på - att erbjuda 
barn, unga och vuxna glädjefylld fysisk aktivitet 
och en meningsfull fritid. 

Att fotbollen ger mening och glädje kan ni se här 
i Sävarnytt där vi intervjuar några unga spelare. 
När detta skrivs (i början av maj) får Sävars barn 
och unga både träna och spela matcher, men inte 
utan anpassningar. Och det kräver att alla - föräld-
rar, spelare och ledare - hjälps åt och följer de råd 
som Folkhälsomyndigheten ger, men också och 
de riktlinjer som föreningen har för att leva upp till 
kraven som ställs på idrottsföreningar. Det är en 
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår 
verksamhet.

Vi vet att många av er har gjort stora förändringar. 

Till exempel visar en undersökning 
att nio av tio svenskar har minskat 
sina fysiska kontakter till följd av 
Coronapandemin. Tack till alla er för-
äldrar, ledare och spelare som tar ett stort ansvar 
och följer riktlinjerna för att minska smittsprid-
ningen, skydda riskgrupperna och låta fotbollspla-
nen fortsätta vara en trygg plats för våra barn och 
ungdomar.

Richard Lundmark

Ordförande för fotbollssektionen i Sävar IK

Fotbollsplanen ska vara en trygg 
plats när hela världen är upp och ned

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 

av underlag
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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 juni

26 -------------------- 5 juni 
35 -------------------- 5 augusti 
39 -------------------- 5 september 
44 -------------------- 5 Oktober

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


Behöver du hjälp att 
handla? Samtal via 
telefon? Följeslagare  
och promenadsällskap 
under trygga former?
Ring 090-16 64 72 
Alla vardagar kl 10–12 eller maila: 
tillsammans@umeakretsen.se

Vill du vara med som volontär i Sävar,  
Täfteå, Bullmark, Bodbyn, Botsmark eller Holmön? 
Maila: savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Samverkanspartners 
i Sävarådalen:
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Öppet alla 
dagar 7–21

Priserna gäller vecka 22 t o m 31/5-20. 

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.

Nyhet!

 Pommes Frites, Strips   
ICA.   1 kg.   Fryst.   Jfr pris 10:00/kg.    
 Pommes Frites, Strips 
ICA.   1 kg.   Fryst.   Jfr pris 10:00/kg.  

 /st 
 10k 

 29  90  /st 

 Färska hamburgare   ICA. Ursprung Sverige.   
452 g.   Av nöt.   Jfr pris 66:15/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 2  för

 20k 
 Svensk gurka   Odlarna.se.   250-500 g. 
  Klass 1.   Jfr pris 20:00-40:00/kg.    

 Läsk   Trocadero.   
1,5 liter.     Jfr pris 6:67/liter + pant.    
 Läsk  Trocadero.   

 20k 
 2  för

+pant

Priserna gäller vecka 22 t o m 31/5-20. 

 JätteFranska, 
Rasker   Pågen. 
  1100-1200 g.     
Jfr pris 18:18/kg.    

 JätteFranska, 

 /st 
 20k 

 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.    

 Glass fl erpack 
 GB Glace, Magnum.   3-15-pack.   Flera olika sorter. Gäller ej 

 /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

det bäSta med fotboll är ... 

Fotbollssäsongen är i full gång och Sävarnytt besökte Skogsvallen en kylslagen majkväll för 
att fråga några spelare: Vad är det bästa med fotboll?

Doris Vennberg, 10 år

Emma Blomqvist, 11 år

Jakob Öhman, 11 år

… att vara med kompisar och 
samarbeta.

… att spela match och ha roligt. 
Och att träffa kompisar

… att man är i ett lag och att alla 
får vara med i spelet.
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Oskar Wallerman, 10 år

Signe Stenlund, 11 år

Vilgot Bäckström, 11 år

… att passa. Och att vara med 
kompisar.

… att få träffa nya kompisar.

… att spela matcher och vinna 
som ett lag. Det är kul!

Sanny Arvesen, 10 år

… att träffa nya kompisar och ha 
kul
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Sävarborna fIrade en annorlunda valborg

Vanligtvis brukar många Sävarbor samlas kring 
majbrasan vid idrottsplatsen, med körsång, fikaför-
säljning och fiskdamm. Just fiskdammen brukar 
vara ett populärt inslag bland barnen.

- Valborg är ett viktigt arrangemang för gemenska-
pen i Sävar och har också varit en viktig inkomst-
källa för idrottsklubbens fotbollsverksamhet, säger 
Richard Lundmark som är ordförande i föreningens 
fotbollssektion. 

Nu blev det inte så i år. Istället löste fotbollssektio-
nens damlag det hela genom att sätta fiskdammen 
på ett släp och köra runt i Sävar. Likt glassbilen 
stannade de till på några utvalda ställen.

- Vi blev överraskade av det enorma intresset. 
Tyvärr hann vi inte runt till alla delar av Sävar. Det 
är något vi får lära oss till nästa gång ifall det blir 
något fler tillfälle, säger Richard Lundmark.

Även om det alternativa firandet inte orsakade 
några större folksamlingar vidtog laget ändå försik-
tighetsåtgärder för att minska risken för smittsprid-
ning. Till exempel desinficerades fiskespöt efter 
varje fiskare och godiset, som Ica Sävar skänkte, 
kom i förslutna påsar.

- Det känns bra att vi kan ordna ett firande som är 
anpassat efter alla riktlinjer och vi är glada att alla 
som deltog också gjorde sitt bästa för att följa de 
allmänna råden. Nu när allting är upp och ner tror 
vi att det är viktigare än någonsin att vi kan erbjuda 
något festligt, särskilt för våra barn, säger Richard 
Lundmark.

I Sävar har Valborg en särskild betydelse. Sävar 
idrottsklubb bildades nämligen 1934 på Valborgs 
kafé och nyligen tog föreningen, till minne av det-
ta, fram en liten staty som kallas för Valborg. Den 
har såklart en given plats på släpet. 

 - Vi satte Valborg på släpet kan man säga. Om inte 
Sävarborna kan komma till Valborg får Valborg 
komma till dem, säger Richard Lundmark. 

Arrangörer: 
Sävar IK fotbolls damseniorer 
Ica Sävar Supermarket

Eftersom att  allmänna sammankomster med fler än 50 personer är förbjudna blev det, som på 
många andra platser, inget traditionsenligt valborgsfirande i Sävar i år. Istället ordnade byns 
idrottsförening, tillsammans med Ica, ett alternativt, Corona-anpassat firande.
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Bild: Från vänster Henrik Widman Privatmarknadschef, Staffan Norin, ordförande Sävar IK och  
Anders Bohman Kundansvarig.  Foto Maria Bergkvist 

”Många eldsjälar som brinner för Sävar” 

Handelsbanken Sävar och Sävar IK har förlängt sitt samarbete och i dagarna skrivit ett nytt 
tvåårsavtal. Handelsbanken finns sedan några år på plats lokalt i Sävar. Sedan en kortare tid så är det 
nya ansikten, nämligen Anders. Andreas och Henrik som vi möter inne på banken. Vi träffades och 
ställde några frågor till Henrik Widman, privatmarknadschef Umeå City och Sävar. 

Sävar Nytt: Varför finns Handelsbanken lokalt i Sävar, när många bankkontor över hela landet har 
försvunnit?   

Henrik: Eftersom vår affärsmodell innebär lokal närvaro och lokala kontor vill vi gärna finnas på plats 
i orter som Sävar som har god tillväxt. Det känns också positivt med de framtida satsningar som 
kommer ske i Sävar som ex Norrbottniabanan och den tillhörande stationen. 

SävarNytt: Varför har ni valt att samarbeta med Sävar IK, vad är viktigt för er?  

Henrik: För Handelsbanken är det viktigt att vara lokala och engagera oss i de samhällen som vi 
verkar i.  Det känns därför bra att fortsätta vårt samarbete med Sävar IK, som har ett stort 
engagemang och erbjuder många verksamheter och inriktningar. Vi uppskattar särskilt att ni är en 
förening som brinner för det livslånga idrottandet och ert fina hållbarhetsarbete. 

SävarNytt: Vad är er bild av föreningen Sävar Ik så här långt?   

Henrik: Vi har en positiv bild av Sävar IK.  Det är roligt att ta del av era aktiviteter och era planer. 
Föreningen har många entusiaster och eldsjälar som brinner för er förening och Sävar. 

/Staffan Norin 

förlängt Samarbete



12

BAKOM KULISSERNA
”Tjugo-tjugo” närmar sig och bygdens lilla teaterförening har bestämt  

sig för att slå på stora trumman, och uppmärksamma 300-årsjubileumet  
av Rysshärjningarna kring Västerbottenskusten 1720. 

Föreningens eviga regissör måste balansera gamla föreningsrävar,  
nya teaterentusiaster och en kokande gröt av kreativa förslag.  

Dessutom har det anställts en professionell skådespelare för denna spektakulära  
uppsättning, vilket skapar ännu fler spänningar bakom kulisserna.

Premiär lördag 4 juli kl 13.30
Föreställningar 5, 6, 7 och 8 juli kl 13.30

Byviken, Holmön 
Entré: 200 kr

Teater + affärslunch inkl. måltidsdryck och kaffe på Novas Inn 300 kr  
Mat för barn under 13 år finns att köpa på plats för 60 kr

OBS! Endast förköp tom 26/6
Biljetter: Biljettcentrum, Holmöns Lanthandel eller i entrén.

Följ oss på Facebook: sommarteaterholmon, där eventuella ändringar publiceras

Går du i förskoleklass och vill spela fotboll?Går du i förskoleklass och vill spela fotboll?

Då är du välkommen att komma och träna med oss! Då är du välkommen att komma och träna med oss! 

OnsdagarOnsdagar

Klockan 17-18Klockan 17-18

På Skogsvallens A-planPå Skogsvallens A-plan
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Mats Marklund - 070 578 29 73 
m73.marklund@telia.com

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

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

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

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
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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:

I Sävaråkyrkan/EFS har vi på grund av de rådande om-
ständigheterna ställt om vår verksamhet. Vår gemen-
skap består och vi vill gärna bjuda in dig till den i denna 
prövande tid. Vi fortsätter mötas i mindre grupper och 
till alternativa gudstjänster. 

Håll utkik på vår hemsida eller följ oss 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
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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

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



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 
Laga bilen i Umeå AB 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


