
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

Februari

Vi ställer inte in, vi ställer om! 
Läs mer sid 8
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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 mars.

13 -------------------- 5 mars 
17 -------------------- 5 april 
21 -------------------- 5 maj 
25 -------------------- 5 juni

FASTEAKTIONEN 2021

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Var med och stöd Fasteaktionen  

FASTEAKTIONEN 2021

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Köp hem palt & semlor

Hemlagad palt – ons 3/3
70kr/portion: 2 paltar, vitkålslingon, bregott, hårt bröd och liten kaka 
Gör din beställning senast tis 2/3  på 090–71 25 17 

När pandemin sätter stopp för de traditionsenliga fasteluncherna i Klockargården 
i Sävar får du duka upp hemma istället. Beställ för avhämtning eller hemkörning 
– intäkterna går oavkortat till ACT Svenska kyrkans arbete runt om i världen. 
Varje palt eller semla du köper hjälper någon annan att få mat för dagen!

Hemgjorda semlor – tis 9/3 & ons 10/3
2-pack 50 kr. Gör din beställning senast ti 9/3 på 090–71 25 17 

Vi är nu inne i det som borde var slutet av handbollssä-
songen, men som vi alla vet så är denna säsong inte lik 
någonting annat. Trots att det under denna tid många 
gånger känts tungt, jobbigt och oroligt så finns det 
ändå ett stort engagemang för ungdomsidrotten och 
så också för handbollen.

Det är glädjande att vi nu får träna inomhus och att 
även gymnasieungdomar omfattas av detta. Många 
tjejer och killar har verkligen längtat att få träna på 
”golvet” igen. 

Jag vill också säga att vi inom handbollssektionen har 
fantastiska ledare som under denna säsong trots alla 
svårigheter fortsatt hålla igång lagen, både genom trä-
ning utomhus och på andra sätt. Det visar vilket otro-
ligt starkt engagemang det finns för ungdomsidrotten.

Även om denna säsong långt ifrån blir vad vi planerat 
så har vi lärt oss mycket som vi kan ta med oss till kom-
mande säsonger. 

Avslutningsvis kan jag förstås inte låta bli att skriva 
något om den fantastiska bedrift som vårt Herrlandslag 
i handboll åstadkommit, ett VM silver. Jag hoppas att 
ni var många som satt bänkade framför tv:n och följde 
detta. Jag kanske är partisk men handboll är oerhört 
roligt både att spela och titta på, och jag hoppas att fler 
tjejer och killar vill prova på.

Den minnesbild jag tar med mig från detta handbolls 
VM är inte bara det som skedde på planen, utan den 
enorma glädje med Valter Chrintz  i spetsen visade på 
bänken när laget vann semifinalen. För mig symbolis-
erar det lagkänslan, att alla är delaktiga, oavsett om du 
sitter på bänken eller är på planen. Detta är något som 
vi alla ungdomstränare verkligen borde lägga ett stort 
fokus på, bygga lag.

Jenny Wik Karlsson 
Ordförande handbollsektionen

Tankar från en sektionsordförande

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

Priserna gäller vecka 9 t o m 7/3-21. 

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!

Sävar

 Fläskytterfi lé   Ursprung Sverige.   
Ca 1000 g.   Mörad.   Jfr pris 69:90/kg.    
 Fläskytterfi lé 

 69  90  /kg 

 Falukorv   Scan.   800 g.      
Jfr pris 31:25/kg.   Max 1 köp/hushåll.  
 Falukorv 

 50k 
 2  för

 Hushållsost   Arla.   Ca 1,1-2,2 kg. 
  Fetthalt 17-26%.   Jfr pris 49:90/kg.    

 Blockljus   ICA.     
Höjd 10 cm. Vit.   Jfr pris 10:00/st.    
 Blockljus 

 /st 
 10k 

Vitlöksbröd Butiksbakat. 
500 g. Jfr pris 59:80/kg.

 Hushållsost 

 49  90  /kg 

Vitlöksbröd 

2 9  90  /st 

Frå
n butiken

med kärlek

SÄVARKÖKET

för 2 personer
209 k 

Upplev en enklare och godare helg med vår

Helgkasse
Fläskfi lé med husets potatisgratäng och 
bearnaisesås eller pepparsås. Grönsallad. 
Chokladmousse. 

209 kr för 2 personer.

Ring och beställ på 

tel 090-500  07 eller kom 

förbi charken och beställ 

från oss i personalen. 

För avhämtning fredag 

efter kl 15.
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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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Sävar IK'S Idrotter

vI Ställer Inte In vI Ställer om!

Fick mig en pratstund med Anna Linusson 
Jonsson tränare för flickor 07/08/09 i hand-
boll. Jag var lite nyfiken på hur deras hand-
bollslag haft den under pandemin.

Hur har ni lagt om träningen under pandemin? 
Under våren och även nu i höst när de ökade res-
triktionerna kom har vi lagt om träningen på så sätt 
att vi tagit bort alla man-mot-man situationer för 
att minimera närkontakt, tex ingen försvarsträning, 
utan mer fokus på individuell teknik. Vi har även 

lagt om "spelregler" tex så att vi plockar bort linjes-
pelare och skapar nya regler för hur försvaret får gå 
på för att undvika närkontakt men ändå bibehålla 
lusten i bollspelet. Som tränare har vi tänkt på upp-
lägget på träningen så att vi nyttjar hela hallen och 

att spelarna naturligt sprids ut för att hålla avstånd.

Hur tänkte ni när ni inte längre fick spela match-
er? 
Då gjorde vi om matchsammandragen till tränings-
dagar istället, samma datum som alla redan hade 
inbokat. En riktig lyx att ha hallen själv tillsammans 

med laget.

Är det något mer ni fått tänka på? 
Som lag och tränare har vi ju fått stor erfarenhet 
av att träna under pandemin eftersom vi har gjort 
det hela tiden och inte ställt in några träningar pga 
pandemin. Det gör att omställning till att alltid 
tvätta händer innan och efter träning gör vi hela 
tiden, liksom att ingen delar vattenflaska med 
varandra. 

Berätta lite om era tankar kring träningen när ni 
flyttade utomhus? 
När vi flyttade utomhus behövde vi tänka till lite 
extra eftersom vi spelar handboll som är en ut-
präglad inomhussport. Vi tänkte fortsatt lustfyllt, 
att det skulle vara roligt. Vi körde reflexbanan som 

uppvärmning, sen gäller det att ha bollar som går 
att greppa med vantar, tex funkar det bra att ha 
pilatesboll och två lag, det blir lite bålträning också 
när de kastar bollen ovanför huvudet. Det funkar 
även alldeles utmärkt med streethandbollen som 
är mjuk och går att greppa. Vi har spelat handboll 

mot ett mål med streethandbollen på multiarenan 
innan all snö kom, när snön kom har vi hittat på 
stafetter som trampar upp en plan som vi sen kan 
spela handboll på med stavar som markerar målen. 
Vi har även kört backträning uppför snöhögar och 
åkt skrana i Klockisbacken.

Så häftigt och kul att få ta del av hur Anna och hen-
nes ledarteam för flickor 07/08/09 i handboll ställt 
om i pandemitider för att barn- och ungdomar ska 
kunna få fortsätta idrotta som är så oerhört viktigt.

Stort tack till alla ledare i Sävar IK som haft ett otro-
ligt tålamod, fått anpassa sig på många olika plan 
för att kunna bedriva träning. Bra jobbat! 

Maria Bergkvist 
Barn- och ungdomsansvarig, Sävar IK

Reflexbanan. Foto: Anna Linusson  Foto: Anna Linusson
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I år är det en grupp glada killar i åldrarna 10–13 år som tränar tillsammans på tisdagar och torsdagar. Kil-
larna har inte tränat tillsammans på 5 veckor men har nu äntligen startat upp igen. Vill du också vara med 
i detta lag? Kom på en träning eller kontakta Johanna Eriksson. Ni hittar oss på Sävar IK:s hemsida P12, 
handboll. 

1. 1. Vad har du saknat mest nu när vi inte haft träningar med laget?
2. 2. Tränade du på något annat sätt under den tiden?
3. 3. Vad är det bästa med att träningarna startat igen?

tre Snabba frågor från omKlädnIngSrummet. tre Snabba frågor från omKlädnIngSrummet. 

Arvid Lövgren: 

1. Kompisarna och 
hela laget!

2. Jag gick promena-
der varje dag och 
jag lekte i snöhögar 
med en kompis i 
laget.

3. Att få skjuta en 
massa bollar och 
att få springa!

Elliot Sundelin:

1. Att få röra på mig 
så jag blir trött och 
att träffa kompisar.

2. Nja, mest i snön.

3. Att få vara med 
kompisar och passa 
boll!

Ilias Hallén:

1. Vara på träningar 
och med kompisar.

2. Inte så mycket.

3. Att få träna på det 
jag inte kunnat 
göra hemma, skju-
ta, passa och träffa 
kompisar.

Viktor Brändström:

1. Jag saknade kom-
pisarna och bollen!

2. Nej, inte mycket, 
varit ute.

3. Spela handboll, 
allt är roligt med 
handboll! Handboll 
borde finnas hela 
året, 5 dagar i veck-
an och mer än en 
timme varje gång!

Viktor Norqvist:

1. Jag saknade att 
vara på kanten, 
springa järnet och 
vara astrött när jag 
kom hem! Att träffa 
alla i mitt lag.

2. Lite, lekte på skol-
gården och byggde 
snökojor i min 
kompis gigantiska 
snöhög.

3. Att svettas och 
känna på bollen!

Edvin Enquist:

1. Träffa kompisar och 
röra på mig!

2. Jag har varit ute 
och lekt riktigt 
mycket.

3. Träffa kompisar, 
ha kul med bollen, 
passa, skjuta och 
springa!

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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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

Gustav Fredriksson:

1. 1. Jag har saknat 
handbollen och att 
få träffa de andra i 
laget. 

2. 2. Jag har varit ute 
mycket och grävt 
snögrottor.

3. 3. Att träna på 
saker med boll som 
jag inte får göra in-
omhus där hemma. 
Att känna mig trött 
i kroppen efter en 
träning.
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Fem snabba under 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… 

Rickard Lundmark

1. När jag är ute i naturen och ja-
gar och fiskar så hinner jag ikapp 
mig själv och det enda jag tänker 
på är här och nu.

2. Min bästa plats i naturen är 
vid en mytisk å som mynnar i en 
djup sjö.

3. På en dagstur bär jag alltid med 
mig flugspö/bössa, snus, kniv

4. Om jag kunde inspirera andra 
till friluftsliv skulle jag gärna se att 
de tar sig tid att se och lära sig om 
naturen

5. Jag har aldrig paddlat fors-ka-
not men skulle gärna vilja testa

Ulf Söderberg

1. När jag är ute i naturen och jagar 
och fiskar så hinner jag ikapp mig 
själv och det enda jag tänker på är 
här och nu.

2. Min bästa plats i naturen är vid en 
mytisk å som mynnar i en djup sjö.

3. På en dagstur bär jag alltid med 
mig flugspö/bössa, snus, kniv

4. Om jag kunde inspirera andra 
till friluftsliv skulle jag gärna se att 
de tar sig tid att se och lära sig om 
naturen

5. Jag har aldrig paddlat fors-kanot 
men skulle gärna vilja testa

Niclas Bromark

1. Gillar jag att röra på mig. De bästa naturupplevelserna 
innebär också fysisk aktivitet, höjd puls och lite svett.

2. Lågfjällsterrängen runt Akkanålke, söder om Arvidsjaur. 
Underbar skidterräng, både fritt på skogsskidor eller i spår. 
Grymma fågelskogar för jakt med stående fågelhund.

3. Kaffe, korvmackor & snus. Jag kör oftast termos med mat 
och kaffe,  men det händer också att jag lagar mat i skogen.

4. Att fler tar vara på det enkla och nära. Små promenader på 
stigar eller skoterspår. Cykel på sommaren, skidor på vintern. 
Kaffe på maten i skogen istället för vid matbordet? Kanske 
ta med lite pytt i en mattermos? Det smakar alltid bättre 
utomhus. Kanske en mat- eller fikaupplevelse i skogen varje 

vecka?

5. Seglat. Jag är en obot-
lig landkrabba och har 
upplevt väldigt mycket 
och varierat friluftsliv med 
mark under fötterna. Men 
seglat har jag aldrig gjort. 
Men det finns mycket 
med det elementet som 
lockar. Jag inbillar mig att 
mycket av det jag älskar 
med våra fjäll också finns 
på havet. Det stora mag-
nifika, till synes oändliga. 
Det kraftfulla, lite oberäk-
neliga. Där människan har 
att ödmjukt anpassa sig.

Varför förlänger ni sponsringsavtalet 
med Sävar IK ?

Handelsbanken  har sedan sin kontorsetablering 
upplevt och förstått att Sävar IK är viktig för orten 
och gör stor skillnad, såväl för barn, ungdomar 
som äldre, genom sin breda verksamhet och fina 
samhällsengagemang. Sävar är och kommer alltid 
vara en viktig marknad för banken. Vi ser det därför 
som naturligt att ha ett långsiktigt samarbete. Det 
känns därför mycket bra att skrivit ett nytt spons-
ringsavtal till 2026.

Vilka förändringar kommer ske 
med Sävarkontoret ?

Handelsbankens kunder efterfrågar mer kvalifi-
cerad rådgivning och efterlyser en utveckling av 
vårt digitala erbjudande. Vi kommer därför minska 
vårt kontorsnät, men fortfarande vara den bank 
som har flest kontor i Sverige. Det kontor som blir 
kvar, kommer få ännu mer beslutsmandat och 
ökad kompetens. En del i detta är att vårt kontor 
i Sävar kommer slås samman med Umeå City och 
de fysiska kontoret kommer avvecklas den 25 mars 
2021. På Umeå City erbjuder vi rådgivningsmöten, 

fysiska såväl som digitala, från klockan 07.30-17.30 
måndag- fredag och har öppet för drop in besök 
10.00-17.00.

Det finns personer som har svårt med digitala 
tjänster och behöver hjälp 
-vad händer för dem ?

Handelsbanken har stor respekt för att alla inte har 
möjlighet eller kan hantera olika digitala tjänster. 
Handelsbanken Umeå City är därför den bank i 
Umeå som för närvarande har längst öppettider av 
Umeås banker. Här kan vi hjälpa kunder vid spon-
tana eller bokade besök, även utanför ordinarie 
öppettider, vilket exempelvis kan vara lämpligt för 
många kunder utifrån rådande coronasituation. Vi 
erbjuder också utbildningar i digitala tjänster för 
befintliga och nya kunder. Vi värnar om våra kunder 
och vill att de ska vara med på vår resa mot en enk-
lare bank, som kan ge ännu mer personlig service, 
i vår app, på internet och på de fysiska kontor som 
även i framtiden kommer vara bankens kärna.

HandelSbanKen förlänger HandelSbanKen förlänger 
SponSoravatlet med Sävar IK.SponSoravatlet med Sävar IK.

Ett coronasäkert handslag om samarbets-
avtal mellan Henrik Widman stf kontorschef 
Handelsbanken Umeå City och med Maria 
Bergkvist respektive Staffan Norin, Sävar IK.



14 15

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

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

Medlemmar i Sävar IK 

 ordinarie årsmöte, 

 söndagen den 

21 mars 2021 18.00

Mer info kommer via hemsidan.

Vi gillar Sävar.
Här kommer ett personligt 

meddelande till dig som har fått längre 
till närmaste bankkontor. 

Du är varmt välkommen till oss
i Umeå City, vi ser fram emot att hjälpa 

dig med alla frågor som rör din ekonomi. 
Tveka inte att höra av dig.

Du får personliga råd av oss
oavsett om mötet sker digitalt, via telefon 

eller hos oss på bankkontoret.



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 
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


