
Goda råd för ett värdefullt 
skogsägande
Med planering av rätt åtgärder i rätt tid lägger 
du en bra grund för en god tillväxt, där din skog 
får möjlighet att växa som du vill. 

Simon Öberg 
073-097 91 97

Andreas Ekegren-Hällgren 
073-078 70 18

April 2023  Delas ut till hushåll i Sävar

Anmälan till Sävarcamp öppnar. SID.10

Krönika: Niclas Bromark 
från Sävar IK:s styrelse skriver om goda ex-
empel på när vi som förening är med och 
arrangerar olika evenemang, vilket engage-
mang det skapar och vilka mervärden det 
ger. SID. 2

Skidskola med Sävar IK Korpen
Intresset var stort från både barn och föräldrar när anmälan till skidskola öppnade vintern 2023. 
Under årets upplaga av skidskolan har cirka 25 barn haft möjlighet att delta i en aktivitet som både 
främjar rörelseglädje och ger roliga, lagom svåra utmaningar. Tack vare ideella ledare har aktiviteten 
blivit möjlig att genomföra. Läs mer på sidan 9.

Herrjuniorernas nya samarbete
SID. 4

Nyhet: Hopprep kör även som-
marsäsong 2023 SID. 8

Vill du börja spela fotboll? SID. 5

Foto: Johan Vall



Evenemang som föder engagemang

FOTO: Rally Sweden/McKlein

Krönika

När Rally Sweden återvände till Umeåregionen 
stod Sävar åter för en sträcka, som kördes både i 
dagsljus och mörker. Åter hade Sävar IK huvudan-
svaret för sträckan med ett 100-tal (!) volontärer 
och dessutom med andra föreningar, som skoter-
klubben, under vårt paraply. Med mycket stolthet 
konstaterar vi att det återigen blev en succé. När vi 
lyssnar på vad förarna tycker verkar Sävarsträckor-
na vara bland de roligaste att köra. Då vi dessutom 
lyckas få till riktigt bra publikplatser finns anledning 
att tro att sträckorna finns kvar på programmet 
även nästa år. Det är riktigt bra och bidrar till en 
massa gott i vår förening genom de pengar vi drar 
in. 

Men, kanske bidrar de till något ännu viktigare än 
pengar? Bland alla volontärer ser vi några bekanta 
ansikten som gärna är med på det mesta vi gör. 
Ännu mer intressant är att vi ser ett gäng helt nya 
ansikten. Nya ideella krafter som vill bidra. Det 
stämmer också bra med aktuell forskning som be-
stämt hävdar att svenskens ideella engagemang 
fortfarande är starkt och att trenden snarare är nå-
got uppåt än neråt. Men det ser annorlunda ut än 
tidigare. Det är mer flyktigt, närmare verksamheten 
och barnen, gärna tidsbegränsat. Forskaren Aron 
Schoug hävdar i sin bok Motivera ideella att vi bor-
de lägga mer kraft på vad som verkligen engagerar, 
vilka drivkrafter till ideellt engagemang som finns 
och att vi snarare borde anpassa våra idéburna or-
ganisationer efter det än tvärtom. 

Sävar IK står och faller med de ideella krafter vi 
kan engagera. Jag tror att vi ständigt behöver vär-
dera och omvärdera vår organisation utifrån det. 
En organisation i ständig rörelse och utveckling 

kommer att vara bättre på att locka fram engage-
manget. Inte minst för olika typer av evenemang 
finns mycket potential. Jag drömmer om en välfylld 
evenemangskalender med både våra egna idrott-
sevenemang och annat trevligt. Precis som Rally 
Sweden kan de bidra till att stärka vår ekonomi yt-
terligare, men än viktigare är att de stärker engage-
manget runt föreningen, till att det är liv och rörelse 
runt oss. 

Inom Korpensektionen är utveckling av evene-
mang ett fokuserat område kommande år. I vår 
spåkula ser vi bland annat skidtävlingar, en serie av 
kortare terränglöpningstävlingar för hela familjen, 
en helg med traillöpning och MTB-cykling samt 
discgolf-tävlingar i alla dess former. Vi hoppas 
kunna bidra till en struktur och rutin som gör det 
ännu enklare att ordna evenemang. I föreningens 
team för event tittar vi på allt som inte är idrottsan-
knutet, som Valborgsfirandet, ankracet eller vår 
föreningsdag. Även här tittar vi på strukturer som 
kan göra evenemangen både bättre och mer lön-
samma. Tillsammans med allt som redan görs i 
våra sektioner - sammandrag, cuper och läger - är 
vi en bit på vägen mot drömmen om den välfyllda 
evenemangskalendern med starkare ekonomi och 
starkare engagemang som fina vinster. 

Niclas Bromark, styrelseledamot 
Sävar IK

Detta är kärleken: inte att vi har älskat 
Gud utan att han har älskat oss ...

Påsken i Sävar
söndag 2 april 11.00 
sävar kyrka

Palmsöndags
gudstjänst
Måndag 3 april 18.30 
sävaråkyrkan

Passionsandakt
Tisdag 4 april 18.30 
sävaråkyrkan

Passionsandakt
Tisdag 4 april 19.00 
sävar kyrka

60 minuter  
med Malin Ekesryd
Onsdag 5 april 18.30 
sävaråkyrkan

Passionsandakt
TOrsdag 6 april 19.00 
sävar kyrka

Skärtorsdagsmässa

fredag 7 april 11.00 
sävar kyrka

Långfredags
gudstjänst
lördag 8 april 10.00–11.00 
klOckarbacken

Påskäggsjakt
En spännande aktivitet för 
hela familjen. Alla barn får ett 
påskägg.

söndag 9 april 11.00 
sävar kyrka

Påskdagsmässa
Sång av församlingens körer.

Måndag 10 april 18.00 
sävar efs

Annandags
gudstjänst
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Herrjuniorerna i spännande 
samarbete med Thoréngruppen

BÖRJA SPELA FOTBOLL I SÄVAR IK
VI STARTAR NYA LAG FÖR BARN FÖDDA 2016 
Vi närmar oss fotbollssäsong och öppnar anmälan för barn födda 2016 
att anmäla sig att börja spela fotboll med Sävar IK.  
  
För att starta igång lagen (flick och pojk) behövs både ledare 
och aktiva. Vi startar upp med ett föräldramöte 18 april, väl-
komna! För anmälan och mer info klicka på QR-koden.

ÄLDRE SPELARE
Det är aldrig för sent att börja spela fotboll. Kontakta kansliet@savarik.se 
så hjälper vi er att få kontakt med ledare för aktuellt lag. 

kansliet@savarik.sewww.savarik.se

Sävar IK:s idrotter Fotboll

Kommande säsong kommer våra herrjuniorer 
i fotboll samarbeta med Thoréngruppen om 
ett lag i serien P17 nationell. Samarbetet har 
vuxit fram efter flertalet diskussioner om hur 
vi ska kunna behålla vårt juniorlag i föreningen 
utan att tappa spelare till andra föreningar. Vi 
vill också att fler ska ha möjlighet att fortsätta 
spela juniorfotboll och inte behöva kliva upp 
på seniornivå för tidigt. Samarbetet ger oss 
möjlighet att dra nytta av de resurser som 
finns i Thoréngruppens elitverksamhet: både 
stöd till tränare, målvaktsträning och inte minst 
ekonomiskt stöd för att klara av den kostsam-
ma serien. 

Samarbetet har rönt stort intresse från spelare 
som vill spela med oss och vi har flera intres-
santa nyförvärv. Stommen i den trettio spelare 
stora truppen är dock fortfarande vårt gamla 
06-gäng från Sävar och Täfteå. Det är viktigt 

att dessa fortsatt får möjlighet att spela. Med 
vår stora trupp är vi också anmälda till en regi-
onal serie, även i år i samarbete med Sävar IK:s 
pojkar 07/08. Det känns bra att det blir gott 
om matcher att spela. Det kommer alltså att 
spelas en massa bra juniorfotboll på Skogsval-
len i sommar. Bli inte förvånad om hemmala-
get har gröna dressar.

Vi hoppas att ni följer oss även denna säsong 
och bidrar till stämningen på våra hemmamat-
cher. Den 16:e april möter vi Burträsk hemma i 
DM och första hemmamatchen i P17-serien blir 
den 21 maj. 

/tränarna genom Katarina Bromark
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“Nyckeln till framgång är 
att aldrig ge upp”

Välkommen till en lite närmare 
stormarknad. Här hittar du allt 
du behöver, på hemmaplan. 
Och hittar du inte det du är 
sugen på i hyllan, så fråga vår 
hjälpsamma personal.

Vi fi xar!

Kanel eller kardemumma
på bullen?
Den 8 december 2022 hade vi premiär 
för vårt nya brödsortiment här på ICA 
Supermarket Sävar. Efter beslutet att 
satsa på en ny bageriavdelning blev 
det snabba puckar med kurs i Örebro 
i november och leverans av ny ugn och 
jässkåp veckan därefter. 

Vi har bytt bort det förbakade bakeoff-
sortimentet och gått över till att jäsa själva och 
baka i butiken eftersom det höjer kvalitén på 
bröden. Vi har fått ett mycket bredare sortiment 
och ett godare bröd som håller färskheten 
längre, vilket gör att valet känns helt rätt

Eftersom vi nu utgår från deg har vi större frihet 
att utveckla, förnya och sätta var egen touch på 
sortimentet. Vitlöksbåtarna vi har på helgen är 
ett exempel där vi provade oss fram tills de blev 
precis så goda som vi ville ha dem. 

Ni har gjort om en del i ert bageri med ny ugn 
och jässkåp. Hur känns det?
Det känns jätteroligt! Nu när vi jäser, dekorerar 
och bakar själva så känner vi större frihet med 
sortimentet och stolthet att kunna leverera det 
bästa till våra kunder.

I år gjorde ni semlor från grunden till 
fettisdagen. Finns det fl er sådana högtider 
inom bakning som ni ser fram emot?
Vi ser faktiskt fram emot alla. Det roligaste är 
att få duka upp en buffé av godsaker, och få 
stämning i disken. Men närmst i tiden ligger ju 
påsk, och det är vi laddade inför.

Hej! Vi är Sandra och Johanna som är ansvariga för 
det nya bageriet på ICA Supermarket Sävar. Sandra är 
ansvarig för färskvaruavdelningen, och även bagare i 
grunden. Med den erfarenheten är hon full av nya 
idéer att testa till bageriet här hos oss. Johanna 
kommer ursprungligen från Kalmar men har de 
senaste 10 åren kommit att trivas här 
i Norrland, med allt förutom de långa vintrarna. 

Vad har ni för favoriter i det nya sortimentet?
J:  Absolut, utan tvekan, är vitlöksbåten min 

favorit. Det följer med en hem nästan varje helg.

S: Allt är gott, men måste jag välja blir det nog 
butterkakan. Det tog ett tag innan vi fi ck till 
den, men nu är den perfekt.

Kanel eller kardemumma på bullen?
S:  En nybakt kardemummabulle slår det mesta!

J:  Vad som helst med vaniljkräm! Våra krämbullar 
är fantastiska.

Öppet alla dagar 7–21

Handla 
från soffan,

 dygnet runt på 
ica.se/savar!

Vi är
stolt sponsor 
till Sävar IK!

 dygnet runt på 
ica.se/savar!

Handla 
från soffan,

Handla 

Du följer väl o�  på 
facebook & Instagram? BUSSGODS

Tel 500 01, Tel chark 500 07. 
Inspireras på ica.se/savar 

Onlinehandeln kan ha skillnad 
i sortiment.

Välkommen till en lite närmare stormarknad!

Vackrare 
vardag med

våra blo� or!

Bli gäst på 
din egen fest med 

vår catering!

ett exempel där vi provade oss fram tills de blev 

Ni har gjort om en del i ert bageri med ny ugn 
och jässkåp. Hur känns det?
Det känns jätteroligt! Nu när vi jäser, dekorerar 
och bakar själva så känner vi större frihet med 

och stolthet att kunna leverera det 
bästa till våra kunder.

I år gjorde ni semlor från grunden till 
fettisdagen. Finns det fl er sådana högtider 
inom bakning som ni ser fram emot?
Vi ser faktiskt fram emot alla. Det roligaste är 
att få duka upp en buffé av godsaker, och få 
stämning i disken. Men närmst i tiden ligger ju 
påsk, och det är vi laddade inför.

Vad har ni för favoriter i det nya sortimentet?
J:  Absolut, utan tvekan, är vitlöksbåten min 

favorit. Det följer med en hem nästan varje helg.

S: Allt är gott, men måste jag välja blir det nog 
butterkakan. Det tog ett tag innan vi fi ck till 
den, men nu är den perfekt.

Kanel eller kardemumma på bullen?
S:  En nybakt kardemummabulle slår det mesta!

J:  Vad som helst med vaniljkräm! Våra krämbullar J:  Vad som helst med vaniljkräm! Våra krämbullar 
är fantastiska.
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All rörelse räknas 

Uppskattad skidskola på Skogsvallen
Det är en solig men kylig söndag mitt i febru-
ari och på Skogsvallen samlas ett 25-tal barn 
för en skidträning. Det är Bauis skidskola som 
arrangeras av Sävar IK Korpen för barn födda 
2015-2018 som är intresserade av längdskid-
åkning. Ledare för skidskolan är Rebecca Vall, 
Adam Sernheim, Helena Lindén och Emma 
Burström.

Det hela började när Helena frågade i Face-
bookgruppen ”Aktiva Sävar” om det fanns en 
skidskola i Sävar. Styrelsen för Korpensektio-
nen i Sävar IK svarade direkt att det fanns en 
skidskola, men att de som är intresserade be-
höver arrangera den. Styrelsen ställde en fråga 
i gruppen om det fanns intresserade föräldrar 
och fick napp direkt. Med hjälp av material från 
Skidförbundet och ett öppet och nyfiket för-
hållningssätt från ledarna så kunde skidskolan 
snabbt dra igång. På bara två dagar var alla de 
25 platserna fullbokade.

Skidpasset börjar med uppvärmning och se-
dan följer lite bensparksträning utan stavar för 
att värma upp musklerna. Sedan bär det iväg 
ut på banan där det finns ”lite roliga backar”. 
Barnen lär sig att åka i olika stilar och tränar på 
att ta sig upp för backarna med rätt teknik.

En av ledarna, Rebecca Vall, berättar att det är 
viktigt att barnen har kul samtidigt som de lär 
sig åka skidor. 

- Vi vill att barnen ska känna glädje och stolt-
het över att klara av något nytt och utmanan-
de, säger hon.

Föräldrarna som är med är också nöjda med 
skidskolan. En av dem säger att det är bra att 
det finns en sådan här möjlighet för barnen i 
Sävar. 

- Det är inte alla barn som har möjlighet att 
åka till en skidort och åka skidor regelbundet, 
så det här är verkligen jättebra, säger hon.

Efter träningen sätts Muurikkan igång och blir 
det korv, varm choklad och bullar. De flesta 
verkar ha haft en rolig och lärorik dag. Bauis 
skidskola ser ut att vara en succé och det finns 
redan planer på att utöka verksamheten till 
nästa säsong.

Text: Per Höglund 
Foto: Johan Vall

HOPPA HOPPREP I SÄVAR IK
VI TESTAR  HOPPREP UNDER SOMMAREN 
Vi närmar oss sommarsäsong och öppnar anmälan för barn födda 2014, 2015 
och 2016 att anmäla sig att börja hoppa hopprep med Sävar IK.  
  
För att starta igång gruppen behövs både ledare och aktiva. 
Vi startar upp med ett föräldramöte 18 april, välkomna! För 
anmälan och mer info klicka på QR-koden.

SOMMARSÄSONG MED SÄVAR IK
Föreningen erbjuder barn- och ungdomar lag/gruppverk-
samhet i fotboll , discgolf och hopprep under sommarsäsongen. För att veta 
mer titta gärna in på vår hemsida eller kontakta kansliet.

kansliet@savarik.sewww.savarik.se



HYR KLUBBSTUGAN AV SÄVAR IK
Ska ni ha en stor födelsedagsfest, barnkalas eller något annat där 
ni behöver en stor lokal?

Vi hyr ut vår samlingslokal (med biutrymmen), i den kan ni vara 
upp till 75 personer. Sävar IK:s klubbstuga finns på 
Aspvägen 30 i Sävar.

För priser och mer info klicka på QR-koden 

kansliet@savarik.sewww.savarik.se

   Prisexempel  
      Barnkalas

 Ej medlem SIK   500 kr
 Medlem SIK     375 kr

 Ledare SIK     250 kr

Hej alla barn och välkomna till Sävarcamp 2023!  
Alla barn födda mellan 2010-2013 kan anmäla sig. Anmälan är öppen mellan 
1-15 april, och du anmäler dig på savarcamp.se

På lägret kommer du få testa på massa roliga aktiviteter och träffa massor med 
nya vänner! Årets läger kommer att äga rum mellan 20-22 juni och 26-28 juni.

Vi ses!

Hälsningar ledarna 

Nu öppnar anmälan till  
årets Sävarcamp! 



PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

070 598 11 21, 090 14 15 30

Våtrumsauktoriserad

DIN GOLVENTREPRENÖR

 √  PLASTGOLV
 √  KAKEL & KLINKER
 √  TRÄGOLV
 √  GOLVAVJÄMNING

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

EL -INSTALLATIONER
-REPARATIONER
-MATERIAL

PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR

Kjell Brändström 
070 598 78 95 
kjellb@live.se

Flytspackling

Mattläggning
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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 

Vi utför service och reparationer på alla bilmärken

Välkommen!  
www.lagabileniumea.sewww.lagabileniumea.se 

”Jag erbjuder tjänster som 
utvecklar ditt skogsägande”

Jag hjälper dig att få en god överblick och tillgång till de verktyg 
du behöver för att nå dina mål med skogsbruket. Vi erbjuder allt från  

skogsvård och rådgivning till avverkning och gallring.

Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Christian Jacobson 
virkesköpare Umeå
tel 090-15 37 44

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

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

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

• Försäljning av: ved, jord, 
grus och stenmjöl

• Trädfällning

• Stubbfräsning

• Röjning

• Traktor tjänsterFormvägen 9B, Ersboda 
Tel: 090-182144 
Mail: info@lagabileniumea.se

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

Anita D-Stenberg 
070-538 98 08

savarhemservice@gmail.com
www.savarhemservice.se

http://www.umeabegravningsbyra.se


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

Storgatan 48, Umeå, 090-18 54 60
umea.city@handelsbanken.se

Så skönt att 
ha en buffert.
Dyrare mat, höga elpriser och stigande
boräntor. Att ha koll på sparandet skapar
trygghet och massor av lugn och ro.

          Britta                              Salomon                             Maja              

V. Esplanaden 7

www.korkortsaklart.se

info@korkortsaklart.se  


090-12 21 00

Snöskoter och AM moped klass 1 
finns för bokning i E-handeln 

på körkortsåklart.se 

Säsongen 2023

Se aktuella datum och boka kursen i  
E-handeln på vår hemsida. Kursen hålls i stor 
konferenslokal på Comfort Hotell Umeå City

Intro-kurs för privat övningskörning

Välkommen till Din personliga traÞkskola 
Vi hjälper dig hela vägen! 

Bil automat / manuell - Släp BE / B96 - AM  moped - Snöskoter

Dags för körkort?



Telefonnummer i Sävar
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
Bibliotek 090 16 40 60
Folktandvården 090 785 93 82
Karolinas medicinska fotvård 072 200 29 97
Sävar Hälsocentral 090 785 44 47
 
Skönhetsvård 
Head to toe 070 395 35 28
Kabele skincare 070 686 36 77
Marias Stress & Hälsoklinik 073 8152296

Företag
Brändströms El AB 070 374 98 44/45
Brändströms Golv i Norum 070 598 78 95
Kabelab AB, elektriker 070 744 44 96
Lundbergs Bygg AB 070 644 40 75
Lundquist 070 598 11 21 
Marklunds VVS & Bygg AB 070 578 29 73 
Mäster Kolmodins Måleri 070 604 09 14
Sävar Hemservice Ek. För.  070 538 98 08
Sävar kanotuthyrning   070 234 56 65
Sävaruthyrning & Skruvplint 070 299 55 51 
Sävar sport- & reklamtryck  070 203 39 96
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst 073 025 35 26

Annonsera i SävarNYTT 
så stödjer ni idrottsverksamhet 
för alla!

Information om SävarNYTT
Hör av dig om du vill annonsera eller få mera 
information. 

Preliminär utdelningsvecka: 17, 22, 
Sista dag för inlämning av underlag är den 
femte varje månad.

Tfn: 070 232 42 00
Mejl: kansliet@savarik.se
Adress: Aspvägen 30, 918 31 Sävar

Affärer
 ICA Sävar 090 500 01, 500 07  
Kronans Apotek  0771 612 612 
 LE:s TV-antenn & Parabol 090 509 20
Sävar Blommor 090 509 80

Bank  
Handelsbanken  090 18 54 60 
 
Begravningsbyrå
Umeå Begravningsbyrå 090 77 71 60   

Bilservice 
Bil & båge 090 720 60 20
Engmans macken/kanotuthyrning 070 699 76 69
Körkort såklart 090 12 21 00
Lube-Tools 090 521 78
Laga bilen i Umeå AB 090 18 21 44
Peters bil rostdoktorn 090 500 26

Frisörer
Frisörerna 090 507 90
Broklippet 070 600 65 52 

Föreningar
Sävar IK 070 232 42 00 
Sävaråns FVO 079 065 61 61 
Sävarådalens trädgårdssällskap 070 193 78 44 
SävarNet (savar.se) 070 239 09 99
 070 322 40 80 


