
Mest värde 
för din skog 

norraskog.se
010-583 10 00

Genom att erbjuda kunskap och tjänster 
ökar vi värdet på din skog. Kontakta oss  
för kostnadsfri rådgivning.

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

Januari

Friluftslivets år 2021 
Läs mer sid 8 Foto: Inge Nilsson
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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 februari.

9 --------------------- 5 februari
13 -------------------- 5 mars 
17 -------------------- 5 april 
21 -------------------- 5 maj

Gud hänger inte ensam i tomma och 
nedsläckta kyrkor, han sitter vid 
ditt köksbord när du äter frukost 
och går bredvid när du promenerar 
till affären, jobbet eller skolan. Om 
du vill prata lyssnar Gud oavsett 
om det är måndag eller söndag.
ps. Vi fortsätter att hålla kyrkorna öppna för bön, samtal 
och ljuständning. När du kommer dit är Gud där också.

Där du är 
där är Gud

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Medlemmar i Sävar IK 

 ordinarie årsmöte, 

 söndagen den 21 mars 2021

http://www.savarik.se
mailto:kansliet%40savarik.se?subject=
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Öppet alla 
dagar 7–21

Priserna gäller vecka 4 t o m 31/1-21. 

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!

 Palt, Kroppkakor   Nyhléns.   330 g. 
    Jfr pris 45:45/kg.    
 Palt, Kroppkakor  Nyhléns.   330 g. 

 /st 
 15k 

 Blodpudding   Nyhléns.   425 g. 
    Jfr pris 35:29/kg.    

 Nyhléns.   425 g. 

 /st 
 15k 

 Norrlandsfalu   Nyhléns. 
  800 g.     Jfr pris 49:87/kg.    
 Norrlandsfalu 

 /st 
 39k 

Sävar

 Tacosås, Vetetortilla   Santa Maria.   8-pack 
Medium, 230 g.   Gäller ej Organic.   Jfr pris 31:25–43:48/kg.    

 Kycklingfi lé   Kronfågel. Ursprung Sverige. 
  1000 g.   Fryst.   Jfr pris 69:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  
 Kycklingfi lé  Kronfågel. Ursprung Sverige. 

 69  90  /st 

 Tacosås, Vetetortilla  Santa Maria.   8-pack 

 20k 
 2  för

  800 g.     Jfr pris 49:87/kg.  

    Jfr pris 45:45/kg.  

 Blodapelsiner i nät   ICA. Italien. 
  1 kg.   Klass 1.   Jfr pris 15:00/kg.    

 /st 
 15k 
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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

Hyr vår minigrävare Doosan DX10z  2020 
Läs mer och boka på www.hyr-minigrävare.se 
Maskinens totalvikt 1300kg. 3 skopor och tilt.

1500kr/dygn - fri utkörning inom Sävar tätort, 

Ostnäs- / Skeppsvik området i mån av tid.


Förarbevis snöskoter den teoretiska delen 
sker via Zoom på distans. Samtliga kurser för 

sŠsongen Þnns redan att boka i E-handeln


Tung släpvagn BE / B-utökad B96 
120min lektion och ekipage lastat och 

klart utkört till körprovet 3.200 kr

Din personliga traÞkskola 
körkortsåklart.se

Alla våra teoretiska kurser såsom Riskettan och intro-kurs 
för privat övningskörning och AM-teori hålls i stora luftiga 
lokaler på Comfort Hotel Umeå City - för allas trygghet!

Intro-kurs för privat övningskörning

Obligatorisk kurs för både handledare 
och elev. Alla kurser fšr terminen Þnns 

redan fšr bokning i E-handeln. 

AM-moped klass 1 / A-traktor 
Samtliga kurser fšr 2021 Þnns att 

boka i E-handeln - planera redan nu!

V. Esplanaden 7 (vid Djurmagneten)	 maila: 	 info@korkortsaklart.se

hemsida www.korkortsaklart.se	 ring: 	 090-12 21 00	

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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#Friluftskompis är den sammanhållande länken 
kring Friluftsåret Sävar 2021

Syftet är att samla kommunikation kring att sävar 
är en aktivt samhälle och förhoppningsvis tagga 
andra att bli inspirerade att ta sig ut i naturen.

Friluftsambassadörer

Vi hoppas kunna inspirera Sävarbor att bli Friluft-

sambassadörer. Det är personer som är ideell och 
gillar friluftsliv, men också vill inspirera andra och 
vill visa friluftslivet och de möjligheter som finns 
runt Sävar. Ambassadörer kan därför gå ut till 
Sävarbor och erbjuda aktiviteter kring friluftsliv 
beroende på årstid t.ex. fiske i sävarån, turskidåk-
ning, hundpromenader, eller hundaktiviteter, laga 
mat utomhus, discgolf, cykling, reflexbana, skrid-
skodisco, pulkaåkning, skogsyoga, vandring längs 
Sävarån, paddling längs Sävarån, digitala tipspro-
mender, ”rörelseutmaningar i skogen”.

Vi kommer också att ha ett sammarbete med Sävar 

hälsocentral kring FAR- Fysisk Hälsa på Recept FAR. 
Personen som på Hälsocentralen fått ett FAR recept 
kommer att kunna kontakt Maria Bergkvist som är 
samordnare och kommer att kunna matcha vilka 
aktiviteter i naturen som kan vara aktuell för denna 
person. Utifrån patienten behov kan samordnaren 
matcha en Friluftsambassadör som matchar be-
hoven. Det kan tex vara att gå promenader med 
hund, yoga i naturen, discgolf, outdoortraining, 
turskidåkning osv.

Mars-maj Äntligen är den här – Korpen 
Challenge!

I vår kör vi åter igång Sveriges roligaste lagtävling 
i motion där du både kan utmana dig själv och se 
ditt lag klättra mot tabelltoppen. Tävlingen pågår 
mellan den 22 mars- 2 maj 2021. Korpen Challenge 
vänder sig till alla i Sävar men främst till arbetsplat-
ser i Sävar och hjälper till att skapa en härlig lag-
känsla. På köpet får vi bättre kondition, styrka och 
välmående. Dessutom är tävlingen ett bra sätt att 
komma igång efter det här märkliga årets hemma-

Sävar IK'S Idrotter

FrIluFtSlIvetS år 2021
Sävar Ik/korpen har blivit beviljade medel för Fri-
luftslivets år 2021. Syftet med Friluftslivets år 2021 
är att få fler människor att prova friluftsliv och öka 
samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sävar IK är 
ägare av projektet men det sker i samverkan med 
andra föreningar i Sävar och företag. Här kommer 
några av de teman och aktiviteter kopplade till det. 

• Jan Invigning Friluftslivets år 2021
• Feb Inspiratör friluftsliv
• Mars Friluftskompis
• April Korpen Challenge 2021-En motionstävling 

som passar alla! 22 mars- 2 maj
• Maj Broarna Runt
• Juni Äta ute på Sävarcamp. Invigning av mini-

arena, Rogers Café och cykelbanor
• Juli Discgolf mästerskap
• Aug Jag har aldrig…

I sävar kommer det innebära att:

 Januari Invigning Friluftsåret Isbana 
Segasjön

• Januari är en månad då vinter vanligen har 
kommit till Sävar och där dagsljuset är begränsat. Vi 
hoppas (om kylan tillåter) att öppna upp och hålla 
uppe en isbana på Segasjön för skridskoåkning. Er-

farenheter från andra satsningar i närområdet visar 
att skridskobanor i naturen är mycket attraktivt. Ta-
velsjö isbana drog säsongen 2019 uppskattningsvis 
över 40 000 besökare/aktiviteter på isbanan. Under 
2020 anordnade vår förening två skridskodiscon 
som drog ca 500 personer vid varje tillfälle. Vi vet 
därför att intresset kring skridskor finns. En lördag 
under januari- februari hoppas vi kunna genom-
föra ”Segarännet”- en motionstävling för barn och 
vuxna.

Jan-dec #Friluftskompissävar som den samman-
bindande aktiviteten

LUFTEN ÄR FRI
F r i l u f t s l i v e t s  å r  2 0 2 1

Foto: Per Höglund Foto: Per Höglund
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jobbande och sociala distansering.

Det fiffiga med tävlingen är att ALL aktivitet räknas. 
Så oavsett om du exempelvis cyklar, yogar, jobbar i 
trädgården, spelar padel, kickar boll eller promene-
rar så kan du klicka i poängen i Challengize-appen.

Aktiviteter registrerar du med några få knapptryck-
ningar i Challengize-plattformen. Det gör du via 
mobilen, läsplattan eller datorn. I plattformen och 
appen följer du hur det går för dig, ditt lag och alla 
dina kollegor. Du kan peppa dina vänner, dela bil-
der eller bara gilla att en kompis rört på sig. Ju mer 
du gillar och 
kommenterar, 
desto roligare 
blir det! 

Så funkar Kor-
pen Challenge

Börja med att 
skapa ett lag på 
6–10 personer. 
Är ni fler än 
tio personer är 
det bättre att 
istället bilda fler 
lag. Aktiviteter-
na registrerar 
du med några 
få knapptryck-
ningar i Chal-
lengize lättan-
vända app som 
fungerar med 
full funktionali-
tet på alla dato-
rer, mobiler och 
läsplattor. Challengize kan enkelt kopplas till andra 
träningsappar såsom Runkeeper, Strava mfl  för att 
sen importeras till plattformen så att dina aktivite-
ter delas med din grupp.

Juni ”Äta ute” 

Sävarcamp 2021 dockas in i Friluftsåret 2021 ge-
nom att Sävarcamp barnen får laga och ”Äta ute”. 
Vi förväntar oss i likhet med tidigare år ca 120 barn 
och 25 unga ledare. I samverkan med EFS scout 
erbjuds barnen att som en aktivitet under de två 
veckorna att laga mat i naturen. Scouterna i EFS Sä-
var är nedlagd sedan något år men viss utrustning 
och kunskaperna finns kvar. Det finns en dialog i 
föreningen att omstarta scoutingen i Sävar med 

familjescouting och detta projekt avser att stödja 
denna återuppbyggnad. 

Barnen får i samband med matlagning lära sig 
testa hur man gör upp eld och vad som behövs för 
att samlar in lämpligt material, täljer stickor för att 
starta eld. Testa att tända elda säkert med olika eld-
typer, som pagod och pyramid. Matlagningen sker 
genom att barnen får olika roller och avslutas med 
något lustfyllt som en ”kockduell med auktion” eller 
något annat utmanande! Här kan vi också erbjuda 
enklare digitala tipspromenader kring natur kring 
Sävar, allemansrätten och nedskräpning. 

Augusti #Jag 
har aldrig… 

Efter somma-
ren kommer 
utmaningen att 
pröva på något 
man inte gjort 
tidigare som 
fiske längs Sä-
varån, följ med 
på småviltsjakt, 
paddling till 
Skeppsvik. Eller 
surfing i Salu-
sand! Grunden 
är att få redan 
aktiva att utma-
na en kompis 
att följa med 
ut i skog och 
mark. Utmana 
en kompis att 
pröva någon 

av Sävar IK/Korpens redan etablerade aktiviteter i 
skog och mark så som discgolf, reflexbanor för mör-
kerlöpning, digital orientering, ”Rörelseutmaningar 
i skogen” (ett nyskapande digitalt projekt), out-
doortraining, digital tipspromenader, löpning och 
trail, samt cykling i skogen (den nya cykelbananan 
byggd i samarbete med Norra Timber kommer att 
vara färdigställd då). All ”prova på utmaning” inom 
Sävar IK/Korpen är gratis under augusti månad. 

Alla är naturfotografer

Kopplat till Friluftslivets år 2021 kommer Sävar IK/
korpen ha ett kulturprojekt som handlar om att 
fota natur. Alla kan fota som har en mobilkamera 
eller en fin systemkamera. Varje månad har ett 

tema med friluftsliv som allmänheten uppmanas 
fota och tolka. Förslag för månadsvisa teman- här 
med de samiska åtta årstiderna:

• Januari  ”Dálvve- Vinter”
• Februari  ”Eld”
• Mars ”Gidádálvve- bilder av vårvinter”
• April ”Vatten”
• Maj ”Gidá-Nu vänder det…”
• Juni ”Gidágiesse och ljuset”
• Juli ”Giesse- Nära”
• Augusti ”Tjaktjagiesse- #Jag har aldrig…”
• September ”Tjakta- Färg”

• Oktober ”Människor i natur”
• November ”Tjaktjadálvve- mörker och ljus”
• December ”Mörker”

Fullständiga tävlingsregler

• Vem som helst får delta i tävlingen

• Bilden ska vara tagen av dig
• Bilden ska vara tagen i Umeå kommun/Sävarå-

dalen
• Bilden ska vara tagen under 2021
• Bilden ska vara ett naturmotiv, men får även 

innehålla människor (som givit tillåtelse) och 
djur

• Det är tillåtet att lämna in fler än ett tävlingsbi-
drag. Gärna flera varje månad.

• Juryn består av representanter i Sävar IK, eller 
av Sävar IK utsedda personer med kompetens. 

• Vinnarna kommer att kontaktas och offentlig-
göras senast den 2:a i månaden efter foto-ut-
maningen.

• Fotografen äger rättigheterna men genom 

att deltaga i tävlingen får Sävar Ik/Korpen fritt 
använda bilderna i publikationer, på hemsidan, 
i sociala medier och sammanslagen utställning 
av alla bilder från Friluftslivets år.

Alla är välkomna att delta. Oavsett om du är vuxen, 
barn, har digitalkamera eller mobilkamera!

Så här gör du för att delta:

1. Ta en bild, t ex med din mobilkamera, och publ-
icera den på Instagram eller Facebook i grup-
pen ”Aktiva Sävar”

2. Skriv i bildtexten var någonstans i Sävarådalen 
bilden är tagen, eller visa på tex Googlemaps

3. Ange taggarna #friluftskompissävar eller #allaä-
rnaturfotografer

4. Lägg till plats och publicera.

5. Följ gruppen ”Aktiva Sävar” på Facebook

Kom ihåg att du måste ha ett öppet konto på 
Instagram för att vi ska kunna se ditt bidrag.

(Om du inte har Instagram eller Facebook kan du 
skicka ditt tävlingsbidrag till korpen@savarik.se)

Fotoutställning

Fotoutställningen görs med underlag av de bilder 
som varit med och tävlat som bidrag av Frilufts-
livets år 2021 i Sävar. Förhoppningen är att ut-
ställningen kan visas utomhus på straturmaterial 
eller vinylposter som kan stå emot regn och rusk. 
Förhoppningen är att utställningen kan visas i 
Sävar men även i andra kommundelsnämnder i 
Umeåkommun, eller i Umeå centrum, eller utanför 
Sävargården/ Västerbottensmuseet Gamlia.

Foto: Per Höglund



12 13

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

072-200 29 97 
www.karolinasfotvard.se

Kjell Brändström 
070 598 78 95 
kjellb@live.se

Flytspackling

Mattläggning

Tä
ts
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kt
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ke
r

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

Fem snabba inför Friluftslivets år 2021
Vi ställde fem snabba frågor till några Sävarbor inför Friluftlivets år 2021:

1. När jag är ute i naturen så ..
2. Min bästa plats i naturen är…
3. På en dagstur bär jag alltid med mig… 
4. Om jag kunde inspirera andra till friluftsliv skulle jag gärna se att …. 
5. Jag har aldrig… 

Per Rylander Svenska kyrkan

1. ... så jagar jag gärna. Det är fantastisk 
naturupplevelse, spänning och åter-
hämtning i ett. 

2. … Täftefjärden en kvällspaddling i 
kajaken.

3. ... Gps, det är alltid bra att hitta😊.

4. ... man provar lite olika till dess man 
hittar det som klickar.

5. ... åkt luftballong

 Frida Hägglund Pastor Sävaråkyrkan

1... känner jag mig mer kompis med mig själv; jag 
trivs ute i naturen. 

2…  nästan varsomhelst om jag får ha vänner och 
gott fika med mig. 

3… kaffe, choklad och ett par torra strumpor. 

4 … familjer umgicks mera utomhus överlag.  
Friluftsliv behöver kanske inte vara mer kompli-
cerat än en kopp kaffe med vänner under bar 
himmel. Jag vet att många precis som jag söker sätt att vara mindre 
stillasittande som familj; gå ut! Barn som är utomhus rör på sig hela 
tiden; världen är en lekplats. Det gäller även oss vuxna. 

5... gillat skidåkning särskilt mycket. Men jag tror jag ska ge det en ny 
chans nu när vi flyttat tillbaka norrut efter 10 år i södra Sverige.

Helena Jonsson.  Naturälskare  som 
gärna kombinerar motion med att 
"bara vara"... 

1. ...lever jag "Här och nu". Tankarna 
stillas och det infinner sig ett lugn 
i både kropp och själ. För mig är 
naturen en viktig plats för motion 
och återhämtning, och ofta båda i 
kombination. 

2. ...där jag befinner mig för dagen! 
Ibland i skidspåret, ibland prome-
nerandes på en stig djupt inne i sko-
gen, ibland vid vatten. Jag slås alltid 
av hur oändligt många skepnader 
naturen har och hur många vackra 
platser det finns. Men ett riktigt frodigt blåbärsris, eller en 
hjortronmyr...! Eller en snövit gnistrande nypistad slalom-
backe..? Kanske en stilla sjö på kvällen. Eller en eld? Jag 
håller Bäcksjön varmt om hjärtat. Många minnen bär jag 
med mig därifrån i form av bad, skoterturer, promenader... 
Det senaste var nu i December då jag och några vänner 
sov utomhus under ett vindskydd på en av sjöns många 
stränder - den könslan var magisk! 

3. ...med mig kokkaffe, och gärna nåt ätbart. I ryggsäcken 
har jag en tom påse. Ibland förblir den tom, andra gånger 
plockar jag med mig nåt fint hem eller skräp!

4. ...fler personer får komma ut i naturen och känna hur 
okomplicerat det är. Man behöver inte massa prylar! En 
promenad till en vacker plats, lite mat eller fika, kokkaffe 
över elden... Det är allt som behövs!  
 
Naturen är en plats för så mycket!  
 
I dessa tider är naturen en bra plats att umgås på. Det för-
enar, och samtidigt är det lätt att hålla avstånd. 

5. …övernattat i fjällen med mina barn! Men i sommar tar vi 
med båda barnen och slår slag i saken! 

Peder Sandström FVO

1. ... laddar jag batterierna. Rekre-
ation i form att vistas i naturen 
ser jag som bästa avkoppling-
en.

2. … där igen annan är. Just 
avsaknaden från mänsklig 
aktivitet till förmån av alla 
intryck naturen ger ser jag som 
viktigast.

3. … mobiltelefon (för kameran), Tändare och kniv.

4. ... Inte gå över ån efter vatten. I regel finns det storslagen natur 
närmare än vad man föreställer sig.

5. … varit på Grönland. När Covid 19 är bortvaccinerat så är det 
ett resmål jag skulle vilja göra för att uppleva fisket efter lax och 
framförallt havsröding.

Vi hoppas även un-
der våren, om coro-
na tillåter, kunna ha 
fördjupande foto-pro-
menader med lokala 
fotografer som tar 
med nybörjare som 
vill fördjupa sig i foto 
med namnet : Naturfo-
to med frukost – Till-
sammans möter man 
gryningens magiska 

ljus på en naturpro-
menad genom mark 
och skog. Dessa kurser 
riktar sig mot de som 
är mer intresserade att 
fördjupa sin kunskap 
om naturfoto.

/P Höglund
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Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut 
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling 

070/686 36 77 
 www.kabeleskincare.com 

 Marie Kabéle, 
 Älvängsvägen 4, Sävar

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

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

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

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? 
Låt din arbetsgivare betala din träning 
och sponsra Sävar IK! Teckna Korpen 
GULD och få möjlighet att träna med 
Sävar IK/Korpens alla aktiviteter under 
2021. Använd QR-en för att anmäla dig.

Nyhet från Fotbollssektionen

Fotbollssektionen har ambitionen att starta ett Herrlag Div-5 inför kommande säsong. 
Känner du för att ta på fotbollsskorna igen och börja spela är du välkommen. 

Ledarstaben har utarbetat en spelidé och vision för laget är och Div 5 är  
en fantastiskt kul nivå som går att kombinera med plugg/arbete. 

 Tveka inte att höra av er till lagledare, 
Rikard K 070-1815637.

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

Kyrkan är öppen för dig!

Även om vi inte kan träffas som vi brukar, är vi ändå en 
gemenskap, en kyrka.

Om du känner dig orolig eller ensam, tveka inte på att 
ta kontakt med oss. Behöver du någon att prata med om 
stort eller smått är du välkommen att ringa någon av för-
samlingens pastorer.

Kyrkan är öppen för enskild andakt; tisdagar på EFS och 
torsdagar på Sävaråkyrkan. Kom förbi, tänd ett ljus och 
byt några ord om du vill.

Frida Hägglund 0703208993 
Isak Samuelsson 0702887106

 Vi hänvisar till församlingens hemsida och Facebook för 
att ta del av det aktuella programmet.

www.savarakyrkan.se och på 
Facebook heter vi Sävaråkyrkan & Sävar EFS
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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 
Broklippet 070 600 65 52

Föreningar 
Sävar IK 070 232 42 00 
Sävaråns FVO 079 065 61 61 
SävarNet - (savar.se) 070 239 09 99, 
 070 322 40 80 
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 
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 
Enably 090 70 66 50  
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 sport- & reklamtryck  070 203 39 96 
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst 073 025 35 26


