
Skogen är mer än en råvara. Därför står vi på  
skogens och de norrländska skogsägarnas sida. 

Läs mer om vårt arbete på norraskog.se

1 + 1 = Norra Skog 

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

November

Ledare och vuxna behövs alltid!

Foto: Ulrica Glad

Läs mer sid 8
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Krönika

Hyr klubbstugan!

Annonsera i 
SävarNytt!

Kontakta kansliet
070 232 42 00 f.m. 

eller
kansliet@savarik.se

Viktigt med träning för barn och unga 
trots Corona

Vi har nu passerat höstlovet och är därmed mitt 
inne i höstterminen. Inomhusverksamheten i 
Sävar IK är sedan någon månad igång.  Det är 
dock som alla vet ingen normal höst i och med 
Corona och av den anledningen har det under 
hösten kommit några uppdateringar från fören-
ingens kring hur vi ska förhålla oss och jag vet att 
det förekommit en hel del frågor och funderingar 
kring detta. Vi har valt en linje som tydligt foku-
serar på kärnverksamheten, dvs att föreningens 
aktiva ska ges möjlighet att träna och tävla. Vi 
som föräldrar och anhöriga (förutom ledare och 
tävlingsfunktionärer) får helt invänta bättre tider 
innan vi på plats kan se på träningar och tävling-
ar. Flera lag sänder matcher digitalt vilket är en 
bra lösning i detta läge.

Vi vill bli fler som driver föreningen 
framåt

Innebandysektionen är sedan ifjol inne i en för-
ändringsresa där vi inrättat team där vi hjälps åt 

med olika uppgifter. Upplägget är att i varje team 
deltar en person från sektionsstyrelsen tillsam-
mans med en eller flera personer.  Det kan tex 
handla om avgränsade områden såsom försälj-
ning och arbete, lokaler och material mm. Tänket 
med detta är att få fler personer som engagerar 
sig i idrotten då det är tämligen mycket arbete 
som sköts på ideell basis i bakgrunden förutom 
den rena träningen och tävlingen. Historiskt har 
alltför få personer gjort alltför mycket av detta 
och det är inte hållbart. Förhoppningen är att 
arbetsbördan ska fördelas mer hållbart och att 
vi får in fler kreativa och duktiga personer där vi 
gemensamt driver föreningen framåt där vi ”på 
köpet” får lära känna människor i bygden.

Alla är välkomna att hjälpa till!

/Johan Karlsson

Ordförande Innebandysektionen Sävar IK

Information om 
SävarNytt

Preliminär
utdelningsvecka

Sista dag för 
inlämning 
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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 27 november

52 -------------------27 November 
4---------------------- 5 Januari 
9---------------------- 5 februari
13 -------------------- 5 mars

Advents- 
gudstjänster
Söndag 29 november 
Sävar kyrka 11.00 och 14.00 
botSmarkS kyrka 11.00

Julkonsert
med sångare ur Sävar kyrkokör
Söndag 13 december 
Sävar kyrka 16.00 och 18.00
Hämta din gratisbiljett på  
www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Äntligen
Så händer det. När året är som mörkast får 
adventsstjärnan påminna oss om att det 
finns ett hopp om en ljusare framtid. Ett 
hopp som når bortom pandemier, klimathot 
och terrordåd. Om det hoppet kan du läsa 
i Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16. 

Inställt
Inställt

http://www.savarik.se
mailto:kansliet%40savarik.se?subject=
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På söndag 29/11 kommer vi fi ra första advent tillsammans med 
några av våra samarbetspartners. Givetvis tänker vi på att hålla 
avstånd och tänka på nära och kära.
 
Lördag 28/11
Kl 18.00: Sävaråkyrkan och EFS arrangerar Julevandring med start vid ICA 
(vi bjuder på glögg).
 
Schema för söndag 29/11
Kl 10.00: Adventsgudstjänst i Sävaråkyrkan
 

Adventsfi randet utanför ICA kickar igång söndag 29/11 kl 12.00.
Kl 12.00: Kyrkan sjunger julsånger utanför ICA
Kl 12–15: Fiskdamm
Kl 12–15: Glögg och pepparkakor, försäljning av Sportlotten och 
information om köpbaserad sponsring av Sävar IK och ICA Sävar. 
Kl 13–15: Överraskning med tomte. Barnen kan lämna in sin 
önskelista till tomten.
Kl 12–15: Korv med bröd och dryck kommer fi nnas till 
försäljning utanför butiken.
 
P.S. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och om det 
blir nya direktiv i vår region går vi ut med info på digitala kanaler.

Intäkter från försäljning och fi skdamm går till sponsring av Sävar IK från 
ICA Supermarket Sävar. 

Detta adventsfi rande är ett samarbete mellan EFS, Sävaråkyrkan, 
Sävar IK och ICA Supermarket Sävar.

Adventsfi rande i Sävar!

Gäller endast i ICA Supermarket Sävar. Inlösentid: 23/11–29/11 2020. 

Kupongen är giltig t.o.m. söndag 29/11 2020.
Giltig i butik. Ej online. Max 1/köp hushåll
Gäller ej lotter, spel, tobak eller receptfritt. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. Med reservation för tryckfel

Adventsrabatt

Namn: ...........................................................................................................

10% Rabatt!

Här skickar vi med en 
storköpsraba�  som du kan dra ny� a 

av hos ICA Supermarket Sävar.�

Adventsfi randet utanför ICA kickar igång söndag 29/11 kl 12.00.

Kl 12–15: Glögg och pepparkakor, försäljning av Sportlotten och 
information om köpbaserad sponsring av Sävar IK och ICA Sävar. 

P.S. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och om det 

När du handlar 
för minst 500 kr 
så får du…

Sävar
Sävar

Inställt
Inställt
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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 �
ICA Supermarket Sävar �

Vi på ICA Supermarket Sävar har valt att stötta Sävar IK och enklare kan det inte bli. 
Vi kallar det ”köpbaserad sponsring”, vilket innebär att alla köp som föreningens 
medlemmar gör i butiken, ger ICA Supermarket Sävar 1% bonus tillbaka till Sävar IK. 
Allt som behövs är att du har en digital kupong och drar ditt ICA-kort vid varje köp. 
Självklart behåller du din personliga bonus.
 
Hela Sävars IK fi nns till för alla barn, ungdomar, ledare, föräldrar, samhälle, företag 
och andra som vill vara med, delta och bidra till ett aktivt och bra liv. ICA bidrar till 
att Sävar IK kan växa, bli ännu fl er och kan göra ännu mer. Tillsammans skapar vi 
”Idrott till glädje för alla”.

P.S. Du som är medlem i Sävar IK kommer att få detaljerad information om 
samarbetet samt var du hämtar koden. Är du inte redan medlem så välkomnar 
Sävar IK dig att bli det och kanske även prova på någon av våra många idrotter 
och aktiviteter.

Mer info om föreningen på www.savarik.se

Magnus och Jessica Linder – 
Handlare ICA Supermarket Sävar och 
Staffan Norin ordförande i Sävar IK

Sävar IK dig att bli det och kanske även prova på någon av våra många idrotter 

www.savarik.se

Handlare ICA Supermarket Sävar och 
Staffan Norin ordförande i Sävar IK

Sävar

Sävar
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Det är bättre om många gör lite 
än om få gör mycket, för blir det 
för mycket så orkar man inte 
fortsätta.

Att vara ledare eller att 
ställa upp i team eller 
styrelse kan kännas väl-
digt stort för många, det 
okända är vi många rädd 
för. Vet man inte vad de 
innebär eller om man kän-
ner att man inte kan något 
om tex en speciell idrott så 
tror man inte att man kan 
tillföra något.

När barnen är små så 
behövs många vuxna runt 
barnen på en träning är 
det lika viktigt att det finns 
tränare på plan som att 
det finns någon bredvid 
planen som kan knyta skor, 
trösta och plåstra om ev 
små sår, när det blir dags 
att börja spela matcher så 
behövs en lagledare som 
sköter det som rör sig runt 
laget. 

Som tränare får man kon-
tinuerligt gå utbildningar, 
som lagledare har man sitt 
fadder lag man kan kon-
takta eller någon lagledare 
i de äldre lagen, vi försöker 
alltid att hjälp varandra.

När det gäller team arbetet och sitta i styrelse så får 
man lära sig eftersom det är ingen som kräver att 

man ska kunna allt för att kunna ställa upp.

Min egen resa inom Sävar IK
När min dotter gick i förskoleklass så var det dags 
att dra igång ett fotbollslag för flickor födda 2006, 
för henne var det en självklarhet att börja spela 
fotboll då hon fått följa med sina storebröder på 

träningar och matcher 
så länge hon kunde 
minnas, då maken var 
involverad i deras lag så 
kände jag att ok nu är 
det min tur, det enda jag 
kunde om fotboll var det 
lilla jag lärde mig när jag 
själv spelade i lågstadiet, 
men jag tänkte att knyta 
skor kan jag ju göra. 
Jag traskade i väg på 
uppstartsmötet som var 
och fick titeln lagledare, 
dvs första säsongen knöt 
jag skor och tröstade och 
plåstrade om barn jag 
skötte även närvarore-
gistreringen. När hösten 
kom så var det dags för 
innebandy och jag tog 
på mig lagledarrollen 
även där och gjorde 
samma sak under vin-
tern. I 2 år körde jag dub-
belt men insåg att det 
blev för mycket att hålla 
på året runt så jag klev 
av fotbollen för att bara 
vara lagledare på inne-
bandyn. För att ju äldre 

barnen blir desto mer arbete runt dem blir det.

Jag kunde ingenting om innebandy när jag bör-
jade, kan lite mer nu, men träningarna överlåter 
jag till tränarna och de tycker att det är skönt att få 

fokusera på träningar och att jag ser till att allt runt 
om fungerar. Vad är då allt runt omkring? Jag skö-
ter närvaroregistrering, hemsida, IBIS, kalla domare 
och motståndare till match, se till att vi har föräld-
rar i sekretariatet, match och publikvärd och folk i 
cafeterian vid hemma matcher, nu i Corona tider 
behövs ju inte publikvärd och cafeteria men istället 
behövs någon som filmar matchen. Vill man inte 
göra allt som lagledare så delegerar man ut arbete 
på föräldrar i laget.

Sedan 2 år tillbaka sitter jag även med i innebandy-
sektionens styrelse och är ansvarig för Team kom-
munikation. 

 Det är nu vi kommer till att vi behöver vara fler så 
att många kan göra lite, i innebandysektionens sty-
relse sitter 8 st. 5 av dessa är tränare eller lagledare 
i något av Sävars innebandylag av de 3 som inte är 
det, är 1 fotbollstränare, 1 tränare i en annan klubb. 
Dvs bara 1 som inte har något ledaruppdrag under 
året.

Av de som vi kunnat få in i våra team fram till i höst 

så har alla utom 1 varit ledare, det börjar bli lite för 
mycket på få personer.

Ja jag har själv tagit på mig alla dessa uppdrag och 
jag har gjort det för att både mitt och era barn ska 
kunna idrotta och oj vad kul jag har haft under 
alla år, jag har fått sett dessa underbara tjejer växa 
upp, från små förskole klassare som många gånger 
ropade HEJ FRÖKEN när jag passerade skolgården 
för att hämta min dotter på fritids, till de tonårstje-
jer de är i dag. Jag har varit med på cuper och sovit 
på luftmadrass i klassrum (inte det mest bekväma) 
Ibland har man fått agera den där jobbiga mam-
man så att alla får i sig tillräckligt med mat och 
sömn, men när man ser hur kul de har både på och 
utanför planen så går det bra i 1-2 nätter kanske till 
och med 3. 

Ulrika Glad lagledare för F-06

Sävar IK'S Idrotter

Ledare och vuxna behövS aLLtId!

Stöd Sävar IK Innebandy 
Sävar IK innebandy säljer bingolotter till uppesittarkvällen 23/12.

Beställ dom av oss och hjälp till att få vår ekonomi i balans i dessa Corona tider. Ta kontakt 
med Björn Glad via Messenger, via Det händer i Sävar på FB eller via mobil på 0705743217. 

Vill ni stödja ett enskilt lag i Sävar så är alla innebandylagen involverade i försäljningen.

Ulrica Glad
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Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut 
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling 

070/686 36 77 
 www.kabeleskincare.com 

 Marie Kabéle, 
 Älvängsvägen 4, Sävar

Under hösten har vi startat upp 3 nya lag det är 
flickor och pojkar födda 2013 som har startat med 
innebandy, nu 
i början har 
de tränat till-
sammans på 
lördagar mellan 
10–11 i B-hallen 
när de kommit 
igång ordentligt 
är tanken att de 
ska dela upp sig 
så de har varsin 
träning under 
lördags förmid-
dagen.

Varje höst om 
intresset finns 
brukar vi starta 
upp innebandylag för den årskullen som går i års-
kurs 1, nytt för i år är att vi har startat upp bollek för 
barn födda 2014 dvs de som går i förskoleklass.

Intresset var stort då vi under hösten hade upp-
startsmöte för dessa 3 lag.

Bolleken tränar 
på lördagar i 
B-hallen mel-
lan14-15, hittills 
har det varit ca 
20 barn varje 
lördag de har 
hunnit köra. 

Är ni intresserad 
av Innebandy 
eller bollek gå 
in på savarik.se 
och under fliken 
innebandy finns 
alla lag. På varje 
lagsida kan man 

anmäla sig om man vill vara med.

/Ulrica Glad 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

På grund av pågående pandemi, så kommer 
SÄVAR Lions INTE att delta med aktiviteter på 
skyltsöndagen i SÄVAR.

Vi siktar på att återkomma år 2021 med ankrace 
i maj och skyltsöndag i december.

Lions behöver ekonomiskt stöd för att kunna 
stödja välgörande ändamål.

Bidrag tas tacksamt emot på 
bankgiro 5974-4185 eller 

swish nr. 1235729116 
märk gåva.

LIONS CLUB SÄVAR

uppStart av nya Lag höSten 2020

Vill du vara med att stötta expansionen av 
arenor samtidigt som du också får möjlighet 
att träna med Korpen? Har du inte utnyttjat 
ditt friskvårdsbidrag under 2020? Låt din 
arbetsgivare betala din träning och sponsra 
Var IK! Du har chansen att under november 
och december teckna Korpen GULD och få 
möjlighet att träna 
med Sävar IK/Korpens 
alla aktiviteter under 
2020-2021. Använd 
QR-en för att anmäla 
dig.

Över 120 stycken korvar delades ut till de 
som tagit sig runt reflexbanan vid Sävar IP 
27 oktober. Ett ringlande pärlband av 
lampor i mörkret i skogen. Ytterligare ett 
steg mot Europas mest AKTIVA befolk-
ning.

Roligt för Björn och Adam som skapat 
dessa banor att få se så många barn och 
familjer i skogen. Härligt att få uppleva 
mörker och stjärn- och månljus.
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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

Tillsammans  
från frö till trähus
Martinsons virkesköpare är nu en del av Holmen.  
Som leverantör till oss får du del av all vår kunskap  
inom skogsbruk som bygger på lång tradition,  
praktiska erfarenheter och omfattande forskning.  
Från en skogsägare till en annan.

För kontaktuppgifter och för att läsa mer om oss, 
se holmen.com/skog

http://www.umeabegravningsbyra.se
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Sävaråkyrkan – Kyrkvägen 1 – Frida Hägglund, pastor: 070-320 89 93, frida.hagglund85@gmail.com 
EFS Sävar – Sportlovsvägen 1 – Isak Samuelsson, pastor: 070-288 71 06, isak.samuelsson@efsvasterbotten.se

och
Sävar

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

Kommande samlingar:Kommande samlingar:
28/11 18.30 Julvandring, börjar vid ICA28/11 18.30 Julvandring, börjar vid ICA
29/11 10.00 1:a adventsgudstjänst Sävaråkyrkan29/11 10.00 1:a adventsgudstjänst Sävaråkyrkan
2/12 18.30 Nattvardsgudstjänst Sävaråkyrkan2/12 18.30 Nattvardsgudstjänst Sävaråkyrkan
6/12 10.00 Gudstjänst Sävaråkyrkan 6/12 10.00 Gudstjänst Sävaråkyrkan 
8/12 19.00 60 minuter med Åke Swahn & julens sånger Sävar Kyrka8/12 19.00 60 minuter med Åke Swahn & julens sånger Sävar Kyrka
9/12 18.30 Nattvardsgudstjänst Sävaråkyrkan9/12 18.30 Nattvardsgudstjänst Sävaråkyrkan
13/12 14.00  Hopp – kyrka på annat vis Sävaråkyrkan13/12 14.00  Hopp – kyrka på annat vis Sävaråkyrkan
20/12 10.00 Gudstjänst EFS20/12 10.00 Gudstjänst EFS

På grund av coronaviruset kan planerade aktiviteter ändras med kort varsel. På grund av coronaviruset kan planerade aktiviteter ändras med kort varsel. 
För aktuell information om våra samlingar, följ oss på Facebook eller kolla För aktuell information om våra samlingar, följ oss på Facebook eller kolla 
kalendern på www.savarakyrkan.se kalendern på www.savarakyrkan.se 

Inställt
Inställt



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/ Isak Samuelsson 070-288 71 06 
Sävaråkyrkan/ – Frida Hägglund  070-320 89 93 
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 070 395 35 28 
Kabele Skincare 070 686 36 77 

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 
Kabelab AB 070 744 44 96 
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


