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Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel
Tema eld var en konstnärlig utmaning. Men vi har några härliga bilder
från Marsmånad, läs mer om dessa
på hemsidan (Fototävlingen "Alla är
naturfotografer").

Överblick på hela
ditt skogsägande
Med vårt Skogsägaravtal får du trygg vägledning
och professionella råd i skogsägarlivets alla faser. Vi
ger dig god överblick och ser till att din skog sköts och
växer som du vill.
Kontakta en skogsinspektor nära dig, så berättar
vi mer.
Andreas Ekegren-Hällgren
Linus Elldegren
Mats Warensjö

norraskog.se

073-078 70 18
072-450 34 74
070-598 50 80

Årets idrottsförening i Västerbotten
får Årets prestation!
Sävar Ik uppmärksammas. Föreningen fick 2020 utmärkelsen
“Årets idrottsförening i Västerbotten” för vårt långsiktiga utvecklingsarbete. Föreningen fick även priset “Årets prestation”
vid Umeå idrottsgala 2021, för omställning och förnyelse av
arbete under pandemin. Så först ett tack till alla er ledare,
tränare och ni som har olika föreningsuppgifter: Ni gör ett
fantastiskt arbete för barn, ungdomar och vuxna i Sävar. Utan
er inget Sävar IK!

på multiarenan. Vi har hela tiden försökt erbjuda idrott och rörelse, som under denna tid
kanske varit viktigare än någonsin.

Sävar IK växer
Sävar IK fortsätter växa och har nu över 1000 medlemmar,
och är helt beroende av alla ideella ledare. i föreningen finns
nu ca 250 registrerade ledare. Genom årliga enkäter får vi
en god bild över ledarnas synpunkter. Hela 74% av ledarna
i enkäten svarar “i hög utsträckning” att det är roligt att vara
ledare i Sävar IK.

Idrotten viktigare än någonsin under pandemin
Sävar Idrottsklubb bildades 1934 och har en tradition av
breddidrott till glädje för alla! Vi har nog dock aldrig förr
mött den typen av utmaningar som pandemin har inneburit.
Men trots corona och alla dessa prövningar kunde Sävar IKs
årsmöte summera ett 2020 med stor idrottsverksamhet, en
lyckad ledarsatsning och föreningsutveckling, ökande antal
medlemmar och en stark ekonomi.
Styrelser, ledare och deltagare har visat prov på en stor
förmåga till följsamhet till ständigt förändrade villkor och
riktlinjer för en säker och trygg verksamhet. Ledare har varit
flexibla och utforma nya träningsupplägg och ibland flyttat
utomhus. Vi har fått helt nya aktiviteter som lunchträning,
digitala träningsrundor för alla åldrar och “outdoor training”

Sävars samhälle kommer att växa
Sävar kommer att växa som samhälle, och om Norrbottniabanan blir verklighet innebär det en expansion där Sävar IK ska
ta tillvara på möjligheter och behov av idrott. Föreningen har
inlett samtal med kommunen och kommer att vara en aktiv
part som bidrar i samtal och praktiska åtgärder, som gagnar
både föreningen och utvecklingen i Sävar.
Sävar IK är en hållbar förening med många idéer, men kan
ännu bättre genom att du och fler blir medlemmar och stöder föreningen och de arrangemang vi erbjuder hela Sävar.
Staffan Norin, ordförande

Information om
SävarNytt

Hyr klubbstugan!
Annonsera i
SävarNytt!

Hör av dig om du vill annonsera eller
få mer information!
Tfn: 070 232 42 00
Adress: Aspvägen 30, 918 31 Sävar
Färdiga annonser till
nästa nummer mejlas in
senast den 5 maj.
Preliminär
utdelningsvecka

Sista dag för
inlämning
av underlag

21--------------------- 5
25--------------------- 5
34--------------------- 5
39--------------------- 5

maj
juni
augusti
september

Läs SävarNytt på www.savarik.se

Mejl: kansliet@savarik.se

Kontakta kansliet
070 232 42 00 f.m.
eller
kansliet@savarik.se
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Följ med ut!
Vintern är över och nu flyttar så mycket av kyrkans verksamhet som
möjligt utomhus. Omformningen av parken bakom Klockargården i Sävar
fortsätter så att du ska kunna njuta av den för lek, gemenskap och möten
med Guds natur. På söndagar blir det blir friluftsgudstjänster utifrån aktuella
restriktioner och om en dryg månad invigs området med odlingslotter som
ska ge fler Sävarbor möjlighet att odla sina egna grönsaker och blommor.
Häng med ut du också!

läs mer på www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Priserna gäller vecka 17 t o m 2/5-21.

2 för

30k

20k
/st

Förkokta majskolvar, 2-pack
ICA. Spanien. 400 g. Jfr pris 37:50/kg.

Korv-, Hamburgerbröd Korvbrödsbagaren. 270-324 g. Gäller Potato burger bun,
Potato hot dog och Frisco.. Jfr pris 61:73–74:07/kg.

20k
/st

Jordgubbar i ask ICA. Spanien. 400 g. Klass 1. Jfr pris 50:00/kg.

Färskpotatis i påse ICA.

Egypten. 900 g. Klass 1. Jfr pris 13:33/kg.

/st

Grillkorv Scan. 400-640 g. Tunt skinn, bacon/ost, tjock, deli. Jfr pris 45:31–72:50/kg.

4

/st

7990

Nu är det snart dags att plocka fram grillar och sparkcyklar.
Hos Supermarket Sävar kommer det också att vårfixas.

Grillkarré ICA. Svensk köttråvara. Ca 1100 g.

Vi förnyar butiken för en grönare och smidigare handling.
Kylar kommer bytas och varor kommer flyttas.

/kg

Benfri. Skivad. Marinerad. Jfr pris 79:90/kg.

Nyhet!

För ett
grönare Sävar!
Hos NYA ICA SUPERMARKET SÄVAR är miljötänk
och en hållbar framtid viktiga ledord – så häng med oss
och bli en del av vår framtidsresa!

Varma hälsningar,
Magnus och Jessica med medarbetare.

Tidigare sa vi kortkund, förmånskund
och stamkund. Nu säger vi stammis.
Som stammis på ICA får du alltid lite mer.

PS! FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK SÅ KOMMER
VI SNART BERÄTTA MER!

Poäng på allt du handlar *
Unika digitala tjänster såsom inköpslistor,
spara recept och dela bonuskonto.

29k

12k

Personliga erbjudanden.

Öppet alla dagar 7–21

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.

Bra va?

Sävar

*Gäller ej tidningar, tobak, spel, lotter, frimärken, receptfritt eller förmedlade tjänster.
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Din personliga traÞkskola

körkortsåklart.se

AM-moped klass 1 / A-traktor
Samtliga kurser fšr 2021 Þnns att
boka i E-handeln - planera redan nu!

Intro-kurs för privat övningskörning
Obligatorisk kurs för både handledare
och elev. Alla kurser fšr terminen Þnns
redan fšr bokning i E-handeln.

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.

UMEÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Rodmark Åbergs

Det är vi som hjälper Dig

V. Esplanaden 7 (vid Djurmagneten) maila: info@korkortsaklart.se
hemsida www.korkortsaklart.se
ring: 090-12 21 00

Ö. Kyrkogatan 85, 903 43 UMEÅ
Telefon
090-777 160
Dygnet runt!

Tung släpvagn BE / B-utökad B96
120min lektion och ekipage lastat och
klart utkört till körprovet 3.200 kr

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!

Förarbevis snöskoter den teoretiska delen
sker via Zoom på distans. Samtliga kurser för
sŠsongen Þnns redan att boka i E-handeln

Mårten, Annika, Kjell, Charlotte, Josefine, Clara.

Om vi ej svarar, lämna namn och
telefonnummer så ringer vi upp

Besök vår hemsida www.umeabegravningsbyra.se

Hudvård, färgning fransar och bryn,
fransförlängning, nagelförlängning,
permanent makeup, piercing mm..

•
•
•
•
•
•
•
•

√

√
√
√

Trädfällning
Stubbfräsning
Röjning
Traktor tjänster
Ristransport
Uthyrning av:
släpvagn
Försäljning av:
Ved
Jord

PLASTGOLV
KAKEL & KLINKER
TRÄGOLV
GOLVAVJÄMNING

Din lokala städfirma i Sävar
Våra tjänster:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning på:
Motorsågar
Röjsågar

070 395 35 28
Generalsvägen 34
Sävar
Kontakta oss på 073 025 35 26
www.osterlundsskog.se

DIN GOLVENTREPRENÖR
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www.headtotoe.nu
facebook.com/headtotoesavar
www.instagram.com/headtotoeumea

Fönsterputs
Flyttstädning med fast pris
Hemstädning
Trädgårdsarbete
Snöskottning
Kontorsstädning
Vårstädning
mm

Våtrumsauktoriserad

Anita D-Stenberg
070-538 98 08

PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

savarhemservice@gmail.com
www.savarhemservice.se
7

070 598 11 21, 090 14 15 30

Sedan tidigare finns följande ledamöter i styrelsen:

Sävar IK's Idrotter
Nya ledamöter i föreningsstyrelsen

Marcus Larsson (Ekonominansvarig)

Staffan Norin (ordförande)

Jag har arbetat i 19 år i Sävaråkyrkan som pastor,
och arbetar idag nationellt och regionalt inom
Equmeniakyrkan.

Sävar Ik har efter årsmötet tre nya ledamöter som
presenteras nedan. Elin Jonsson är också ny som
ordförande för Handbollssektionen och André
Jakobsson är ny ordförande för Innebandyn. Linda
Gustafsson utsågs även till vice ordförande i föreningen.

Fanns med i starten av Sävarcamp och var campgeneral de första fem åren, och har varit engagerad i
plangruppen (fotbollen) under många år.

Elin Jonsson, Tväråmark.

Richard Lundmark (Ordf Fotboll)

Per Höglund (Ordf Korpen)

Jag är väldigt glad för det arbete som Sävar IK gör,
och vill gärna vara med och bidra, kanske främst
med värdegrundsarbetet. Där har Sävar IK gjort
stora framsteg det sista åren, och jag hoppas få
vara med och fortsatt stärka det arbetet.
Linda Gustafsson, Skeppsvik.

Petra Bohm Boman (Ordf Gymnastik och hopprep),

Patrik Nyström (sekreterare,
sponsring & partnerskap)

Jobbar på Språkförskolan i Umeå.
Idrottsmamma till 3 barn och kommer från handbollens sponsor och marknadsgrupp.

Niclas Bromark (kommunikation)

Linda Bogren (ledamot)

Jag tror på devisen, om alla hjälps åt blir det lättare.
Så eftersom andra föräldrar, ideellt, tränar mina
barn i handboll, fotboll och innebandy vill jag också bidra på mitt sätt och det gör jag bäst genom att
engagera mig i styrelsen och som ordförande för
handbollen. Jag vill också att alla barn och ungdomar ska kunna idrotta utifrån sina egna förutsättningar, oavsett kön eller bakgrund.

Bor i Skeppsvik och jobbar inom Umeå kommun.
Vad har ni (haft) för uppgift /kontakt med Sävar Ik ?

Angelica Johansson (ledamot)

Malin Bjuhr (ledamot)

Min dotter Lovis går i gymnastik och jag har suttit i
styrelsens utvecklingsråd
Varför vill ni engagera er i styrelsen för Sävar IK?

André Jakobsson. Sävarbo sen 2000.

Jag vill att Sävar ska vara en plats där alla kan trivas
och må bra och jag tänker att Sävar Ik spelar en viktig roll i det och hoppas att mina kunskaper kring
jämställdhet och social hållbarhet ska komma väl
till pass.

Maria Bergkvist (verksamhetsledare i föreningen)

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på vår hemsida

8

9

LUFTEN ÄR FRI
F r i l u f t s l i v e t s

å r

Dags för körkort!

Teckna Korpen GULD
och få möjlighet att träna med Sävar IK/Korpens
alla aktiviteter under
2021. Använd QR-en för
att anmäla dig.

2 0 2 1

Just nu 4.300 kr

För dig och din kompis om
ni anmäler er samtidigt.
(ord. pris 4.500 kr)

Sävarkanot blir friluftsambassadör!
Vad kan ni bidra med och vilken aktivitet
anordnar ni för Sävarborna?
Vi kommer bidra med att hjälpa människor att
komma ut i naturen och aktivera sig med kanot, kajak, stand up paddle board, fiskekajak,
fiskekanoter. I Skeppsvik erbjuder vi småbåtar
med elmotorer för fiske eller bara ta sig ut på
vattnet.

Berätta om din bästa naturupplevelse?
Oj, vi har så många fantastiska upplevelser i
naturen. Men ett fint minne var när vi paddlade i Sävarån & fick under samma färd se
älgar i full trav, simmande älg och när vi sedan
stannade på Gladhällorna i naturreservatet
som vi sköter om och fick då se bävern simma
och slå med sin ”paddel”. Mot slutet fick vi en
gädda på nästan 9 kilo & den ståtliga havsörnen seglade över oss

Vilka vänder ni er till, vem passar er aktivitet för?
Våra aktiviteter passar alla, från ung till gammal och ovan eller van.

Har du någon favoritplats i naturen som du
vill dela med dig av?
Ja vi har många men en av de finaste platserna är på Gladhällorna, där kommer man
naturen nära.

Vad betyder friluftsliv för er?
Friluftslivet är det vi brinner för, naturen och
dess tillgångar ger så mycket och vi vill värna
om den. Friluftslivet är allas liv och vi vill att
alla ska få samma möjligheter som vi att få

PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR
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ERSBODA Formvägen 9B
090-18 21 44
www.lagabileniumea.se
info@lagabileniumea.se

072-200 29 97
www.karolinasfotvard.se

sp
yt

Vi utför service och reparationer
på alla bilmärken

Kjell Brändström
070 598 78 95
kjellb@live.se

Fl

Fatvägen 2 Umeå
kontakt@jonssonbyggteam.se

Känns det intressant? Kontakta:
Maria Bergkvist, 070-6519496
maria.bergkvist@savarik.se

g

gnin

läg
Matt

Kontakt:
Martin 070 654 86 62
Anton 070 522 47 97
Lars
070 586 59 94

Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden
leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa.
Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet
och naturkontakt vilka båda påverkar
olika aspekter av hälsa positivt. Både
enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter
på hälsa och välbefinnande.

-INSTALLATIONER
-REPARATIONER
-MATERIAL

Allt inom Byggbranschen

För kontakt och bokning
savar.kanotuthyrning@gmail.com
070-234 56 65

Sävar IK söker friluftsambassadörer
under Friluftslivets år 2021

B-körkort
AM-körkor
t

Kungsgatan 15, Umeå.
090–720 60 20.
www.bilobage.se

vara fri i naturen.

Erbjudande till alla medlemmar i Sävar IK
20% rabatt vid bokning.

LÖPANDE
KURSSTART
ER!

tillsammans
för en framtidssmart
skog
För oss på Holmen är det viktigt att finnas nära dig som äger skog. Det ger dig
trygghet och oss förståelse för just dina
behov. Då får vi också de bästa möjligheterna att tillsammans förverkliga nya
idéer för en framtidssmart skog – en
livskraftig skog som ger mer, även åt
kommande generationer. Kontakta oss
för ett tryggt, enkelt och mer glädjefullt
skogsägande.
För kontaktuppgifter och för att läsa
mer om oss, se holmen.com/skog.

Årets Sävar IK:are
Vid det digitala årsmötet den 21 mars delades priset till årets Sävar IK:are ut för andra gången. Priset
ska gå till någon som gjort mycket värdefulla insatser för hela föreningen. De ska vara föredömen för
vår värdegrund; omtanke & glädje, medskapande &
öppenhet samt hållbart & jämställt. Alla 11 nominerade till priset har verkligen levt upp till detta; i
sig ett glädjeämne. Det delas ut två pris varje år, till
en kvinna och till en man.

uppgift som ansvarig för Klubbstugan och övriga
fastigheter. Han leder även det föreningsteamet.
Rickard har också varit tränare inom fotbollen under flera år.
På vår hemsida kan du se en film från prisutdelningen på årsmötet

Årets Sävar IK:are 2021 är Gunilla Habling och
Rickard Karlsson
Gunilla är en uppskattad och engagerad ledare
som haft administrativa uppgifter i flera sektioner,
men som också verkar tränare inom fotbollssektionen. Hon är ett sant föredöme med en positiv
inställning och mycket energi som värnar om hela
föreningen.
Rickard är en genuint trevlig och hjälpsam person,
som karaktäriseras av handlingskraft, klokskap,
service och energi. Han har en krävande men viktig

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

Vi gillar Sävar.

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

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.

Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling

Du får personliga råd av oss
oavsett om mötet sker digitalt, via telefon
eller hos oss på bankkontoret.

070/686 36 77
www.kabeleskincare.com
Marie Kabéle,
Älvängsvägen 4, Sävar

holmen.com/skog
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Fem snabba under Friluftslivets år 2021
Sävar

SÄVARÅKYRKAN OCH SÄVAR EFS

MAJ 2021
WWW.SAVARAKYRKAN.SE
PÅ FACEBOOK SÄVARÅKYRKAN & SÄVAR EFS

O M P A ND E MI N L Ä R T O S S NÅ T . . .

Vi ställde fem snabba frågor till några Sävarbor inför Friluftlivets år 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

När jag är ute i naturen så ..
Min bästa plats i naturen är…
På en dagstur bär jag alltid med mig…
Om jag kunde inspirera andra till friluftsliv skulle jag gärna se att ….
Jag har aldrig…
Anna Olskog
1. ...stortrivs jag. Jag
tycker om att röra på mig
och söker mig dit så ofta
jag bara kan. Sommartid gärna med trailskor

Jörgen Wiklund
1. ...vill jag upptäcka saker. En för mig ny
skalbagge, vackra blommor eller en kul
sten. Spelar ingen roll vill bara upptäcka.
2. ...där jag är. Alltid spännande.

på fötterna iförd våtdräkt, då kan
växla mellan att simma och springa.
Vintertid väljer jag såklart skidor i
olika former.

3. ...en kikare och en liten kamera.
4 ….fler kommer sig ut i naturen och får
chansen till känslan av att ha upptäckt
nånting.

2. ...nog ännu outforskade platser.
Vi tycker om att åka i väg med vår
husvagn och campa på olika naturnära platser. Men om jag ska välja
ett ställe som har en särskild plats i
mitt hjärta så väljer jag Nalovardo,
vi vintercampar där.

5. ...på en renodlad "leta insekter exkursion”. Hoppas dock att få göra det under
sommaren.

...så är det att det är svårt, ja, nästan omöjligt att säga något om
framtiden. Det är det ju egentligen alltid, men nu har det varit väldigt
påtagligt.

3. ...en vattenflaska, min sportklocka
och är uppsutten på min mountainbike.

Jag hoppas och tror att Maj månad kan inbjuda till utomhusfika på
Sävaråkyrkans soliga uteplats, nattvardsandakter i mindre sällskap och
fortsatt barn- och ungdomsverksamhet! Håll utkik i vår kalender och på
Facebook! /Frida Hägglund, pastor i Sävaråkyrkan

4. ...fler känner och upptäcker att
rörelse är härligt och att det inte
hänger samman med prestation
och att jaga tider. Att ge sig själv tid
till rörelse är en investering i hälsa.
Det är också ett bra sätt att umgås
särskilt i dessa coronatider. Via mitt
Instagram konto @annablakka
inspirerar jag mina följare till rörelse
på olika sätt.

V Å R A G U D S T J Ä NS T E R :

Vi ses till gudstjänst online
söndagar kl 10.00.
Mer information på vår
hemsida.

5. ...spelat paddel. Troligen är jag
en av få som ännu inte har testat
den populära motionsformen, det
verkar kul.

Alla som vill är välkomna!
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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
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VIKTIGA TELEFONNUMMER I SÄVAR
Affärer

Ankis Tyg & sy (Umeå)
ICA Sävar
Kronans Apotek Sävar
LE:s Radio TV
Sävar Blommor

Bank

Handelsbanken

090-153680

Begravningsbyråer
Umeå Begravningsbyrå

Bilservice, Bensin

Bil & Båge
Engmans Macken/Kanotuthyrning
Körkort Såklar
Lube-Tools
Laga bilen i Umeå AB
Peters Bil Rostdoktorn

Frisörer
Frisörerna
Broklippet

77 71 60

720 60 20
070-699 76 69
090 12 21 00t
521 78
090 18 21 44
500 26

507 90
070 600 65 52

Föreningar

Sävar IK
Sävaråns FVO
SävarNet - (savar.se)
Sävarådalens Trädgårdssällskap

Församlingar

EFS i Sävar/ Isak Samuelsson
Sävaråkyrkan/ – Frida Hägglund
Svenska kyrkan,
Sävar-Holmöns församling

Kommun, Skola, Vård
Biblioteket

506 95
500 01, 500 07
0771 612 612
509 20
509 80

Folktandvården
Karolinas medicinska fotvård
Sävar Hälsocentral

Restaurang, Catering
Restaurang Kvarkenfisk

Skönhetsvård

Head to toe
Kabele Skincare

Företag

Assemblin VS AB
Brändströms El AB
Brändströms Golv i Norum
Enably
Henkes Bygg & Skruvplint
Kabelab AB
Lundbergs Bygg AB
Lundquist
Marklunds VVS & Bygg AB
Sävar Hemservice Ek. För.
Sävar kanotuthyrning
Sävar sport- & reklamtryck
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst

070 232 42 00
079 065 61 61
070 239 09 99,
070 322 40 80
070 193 78 44

070-288 71 06
070-320 89 93
090 71 25 00

16 40 60

Annonsera i SävarNytt
så stödjer ni
idrottsverksamhet!

785 93 82
072 200 29 97
785 44 47

12 99 90

070 395 35 28
070 686 36 77

010 475 33 26
070 374 98 44 / 45
070 598 78 95
090 70 66 50
070 299 55 51
070 744 44 96
070 644 40 75
070 598 11 21
070 578 29 73
070 538 98 08
070 234 56 65
070 203 39 96
073 025 35 26

