
Andreas guidar dig rätt 
i ditt skogsägande
Andreas skapar förutsättningar för att 
din skog ska utvecklas som du vill. Du kan 
känna trygghet i att Andreas har koll på 
läget och arbetar för ditt bästa. Alltid. 

Ring Andreas 073-078 70 18

April 2022 Delas ut till hushåll i Sävar

Idrott till glädje för alla

All rörelse räknas

Våra vännerFira Valborg på 
Skogsvallen SID 13 
Den rullande fiskdammen gör comeback!

SÄVARÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDE Den första maj är 
det fiskepremiär i Sävarån! Läs mer om vad du kan 
fiska i Sävarån och hur du skaffar fiskekort. 
SID 12

TA CYKELN TILL TRÄNINGEN Sävar IK vill vara en 
hållbar förening och utmanar dig att ta cykeln till 
träningen hela maj. Bra för miljön och för hälsan. 
Visst är du med? 
SID 10

KRÖNIKA - Linda Gustavsson, ordförande i Sävar IK, 
om vilka två skäl som fick henne att tacka ja till att 
bli ordförande, och om sin vision för framtiden.
SID 2

FRÅN ÅRSMÖTET - Kort rapport från årsmötet, där 
det bland annat beslutades att Sävar IK ska söka 
medlemskap i Svenska Frisbeesportförbundet. 
SID 4

ÅRETS SÄVAR IK:ARE - Mini-intervju med de stolta 
vinnarna av utmärkelsen Årets Sävar IK:are, tre sanna 
förebilder med ett brinnande engagemang för sina 
idrotter.
SID 5



Krönika Föreningsstyrelsen

Sugen på en 
liten täppa?
Drömmer du om färska grönsaker eller vackra blommor 
men saknar plats att odla på? I Klockarbacken i Sävar kan 
du få hyra en odlingslott under hela sommaren (15 maj till 16 
oktober). Jorden är grundgödslad och för dig som har svårt 
att arbeta i marknivå finns några upphöjda odlingsbäddar.  

mer information och intresseanmälan hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/savar-holmon/odlingslotter

kontaktperson
Kajsa Bergsten, 090–71 25 25

Hej! 
Jag vill börja med att presentera mig, jag heter Linda 
Gustafson och har fått förtroendet att vara ordförande i 
Sävar IK det kommande året. Jag bor sedan sex år till-
baka i Skeppsvik och har inte någon tidigare koppling 
till Sävar med omnejd och känner mig därför bitvis som 
ny här!  

Som ny ordförande är jag väldigt ödmjuk inför det jag 
har att lära om föreningen och tacksam över kloka och 
erfarna styrelseledamöter och ledare till stöd. När jag fick 
frågan om att ställa upp som ordförande och sedan tack-
ade ja så var det två saker som var avgörande för mig:  
Det första var föreningens vision om Idrott till  
glädje för alla, och den styrande riktningen att få med 
så många som möjligt så länge som möjligt med öppen-
het, gemenskap och glädje som ledord.  
Det andra som lockade mig till att tacka ja handlade om 
just Sävar med omnejd som plats. Sävar IK är en stor och 
stabil idrottsförening med flera sektioner, och genom det 
finns ett utbud och unika möjligheter att utbyta erfaren-
heter, lära av varandra och genomföra aktiviteter tillsam-
mans och även låta nya initiativ växa. Jag har under min 
korta tid som ordförande sett vilket engagemang, driv 

och ansvarstagande som finns i föreningen, nya idéer och 
tankar om utveckling föds ständigt och de tas också om 
hand, vilket är oerhört imponerande.  

Min vision är att Sävar IK fortsätter att växa som en 
mötesplats för både barn och vuxna och fungerar som 
en drivande positiv kraft i lokalsamhället, där alla ska 
känna sig välkomna och hitta en plats och ges möjlighet 
att delta och få bästa möjliga förutsättningar att känna 
sig stolt över sitt idrottande. Vi ska vara Hela Sävars 
IK. Världen förändras och det betyder att det måste 
också en förening göra, vi ska våga ifrågasätta, vi ska 
ha tillit till varandra och leda med öppenhet och dialog. 
Så tack till alla medlemmar för förtroendet. Och till dig 
som idag inte är medlem i Sävar IK, ung som gammal, 
kolla in vad föreningen gör! Kanske har du en idé om 
vad du vill göra? Kontakta oss, jag lovar, det finns plats 
för dig! 

Linda Gustafson, ordförande Sävar IK



Applåd Årets Sävar IK:areSävar IK:s idrotter 

Wilma Nylander  

Motivering  
Wilma har förstått kraften och essensen av ideellt en-
gagemang. Utöver att vara ledare på Sävar camp så har 
hon genom hårt och målmedvetet arbete skapat ett dam-
lag i fotboll i Sävar IK inför 2022. Hon har förutom att 
rekrytera spelare också rekryterat ledare och tränare och 
etablerat samarbete mellan Sävar IK och GUIF för att ska-
pa en hållbar lösning. Hennes driv och engagemang är ett 
föredöme för inte bara unga, utan alla ledare, och därför är 
Wilma Nylander Årets Sävar IK:are 2021. 

Grattis! Hur känns det?
- Jag blev väldigt glad när jag fick veta att jag vunnit årets 
Sävar IK:are. Det kändes kul att veta att jag gjort något av 
betydelse.

Vad ser du mest fram emot med  
fotbollssäsongen?
- Det jag ser fram emot mest är att äntligen efter ett helt år 
utan fotboll få umgås med lagkamrater, träna och ha kul 
igen!

Gustav Germann och  
Peter Kassman 

Motivering 
Gustav och Peter har varit drivande i att bygga något 
som verkligen visar vad som är ‘Idrott till glädje för 
alla’. De har genom sitt arbete med discgolfbanan och 
i satsningar på juniorer och Q-discen skapat glädje och 
engagemang kring den nya aktiviteten i Sävar och nått 
nya målgrupper. Under en pandemi då vi inte kunnat 
idrotta och aktivera oss på samma sätt som tidigare hade 
discgolfbanan 5000 besökare under tre månader.  De har 
genom sitt driv och engagemang skapat en plats som på 
bästa sätt visar på hur Idrott till glädje för alla kan se ut, 
och därför är Gustav Germann och Peter Kassman Årets 
Sävar IK:are 2021.”

Grattis! Hur känns det? 
- Det känns naturligtvis jättekul att ha fått priset. Det har 
varit mycket jobb med att bygga banan men nu när man 
ser hur många som spelar och uppskattar Sävarbanan så 
har det varit värt varenda sekund. 

Vad ser ni mest fram emot med  
discgolfsäsongen?
- Vi ser fram emot och hoppas att så många som möjligt 
vill komma och spela discgolf i Sävar. Det är en sport 
som passar gammal som ung, alla ska känna sig välkom-
na.

Den 27:e mars firade vi vårt årsmöte. Som van-
ligt fanns mycket att vara glad och stolt över.  
 
Vår verksamhetsberättelse berättar om en imponerande 
bredd och en fantastisk mängd aktiviteter som vi genom-
fört under 2021 i vår idrottsklubb. Vi har ett galet fint 
engagemang. Massor av ideell kraft som verkar dagligen. 
Det finns så mycket att vara stolta, glada och tacksamma 
över. Det finns så mycket att skryta om. Gör gärna det. Vår 
verksamhetsplan visar att även om vi gärna tittar tillbaka, 
reflekterar och är stolta, så är vi aldrig nöjda. Precis som 
vanligt är ambitionen hög. Precis som den ska vara. 
Vår årsredovisning berättar om en förening i balans med 
en sund ekonomi i kontroll. 
Om du vill läsa mer i våra årsmöteshandlingar finns de 
publicerade på vår hemsida. 
 
Text och foto: Niclas Bromark

Tävla för Sävar IK i 
discgolf är snart möjligt  
Vid årsmötet fattades beslut om att söka medlemskap 
i Svenska Frisbeesportförbundet. På så sätt kan man 
från och med nu (eller i alla fall snart) tävla för Sävar 
IK i officiella discgolftävlingar. Det innebär också att vi 
kommer att kunna arrangera officiella tävlingar, vilket vi 
kommer att börja med redan i sommar. Vi startar ing-
en ny sektion utan discgolfen är fortfarande en del av 
Korpensektionen. Svenska Frisbeesportförbundet är det 
sjunde förbundet som vi är medlemmar i. Sedan tidigare 
har vi medlemskap i förbunden för fotboll, gymnastik, 
handboll, innebandy, motionsidrott (Korpen) samt skidor. 

Text och foto: Niclas Bromark 

Rapport från årsmötet

Det här är Sävar IK
Vi vill erbjuda ett livslångt idrottande, skapa 
en hållbar förening och bidra till ett attraktivt 
Sävar.

Sävar IK har mer än 1 000 medlemmar och 
är Umeås sjätte största idrottsförening sett 
till antal aktiviteter för barn och unga. Vi har 
löpande verksamhet för barn och unga inom 
fotboll, gymnastik, handboll, hopprep och  
innebandy - organiserat i olika sektion-
er för respektive idrott. För seniorer har vi 
tävlingsverksamhet inom fotboll, handboll och 
innebandy. 
 
Utöver det har vi en bred verksamhet för 
barn och unga genom Korpen. När det finns 
intresse, ledare och lokaler för den idrott som 
efterfrågas drar vi igång. Hittills har vi erbjudit 
badminton, beachvolleyboll, volleyboll, basket, 
löpning, minitennis, mountainbike, outdoor 
training och skidåkning. 

Även vuxna kan idrotta genom vår Korp-
ensektion. Här finns bland annat löparskola, 
skidskola, mountainbike, outdoor training 
och innebandy. Precis som för barn och unga 
förutsätter aktiviteterna att det finns ledare 
och lokaler/miljöer där idrotten kan utövas. Du 
är alltid välkommen att ge förslag på vilken 
aktivitet Korpen ska anordna!
 
Vår ambition är att få Sävar att växa och skapa 
Europas mest aktiva samhälle. Sävar IK vill stå 
för omtanke och glädje, medskapande och 
öppenhet, hållbarhet och  
jämställdhet.



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!

Vi säger hej till Victoria
Vilken roll har du i butiken?
Jag är säljledare på frukt- 
& gröntavdelningen.

Vad är det bästa med den rollen?
Jag tycker att jag jobbar i den 
roligaste avdelningen! Det är för 
det första väldigt fysiskt, med 
många tunga lyft. Sen är det roligt 
med all färg och form och att få 
följa alla säsonger väldigt tydligt – 
vintern med all citrus och som-
maren med stenfrukter, meloner, 
grill till exempel. Som ansvarig är 
det också väldigt roligt, utvecklande 
och utmanande att få jobba för att 
kunna erbjuda en fräsch och inspi-
rerande miljö med rätt sortiment 
och försöka minska svinnet. 

Vilken är den vanligaste frågan 
du får av kunderna i din roll?
Hur småcitrusen smakar just nu 
(söta eller sura) och hur man vet 
ifall avokadon är mogen. Det är 
nog bland de vanligaste frågorna!

Nu har butiken genomgått en 
stor förändring. Vad tycker du 
om nya butiken?
Jag tycker att det blev bra – mer 
öppet, ljust och fräscht med ny 
inredning. Väldigt bra att vi fått 
byta ut alla frysar/kylar i butiken 
och skapa en mer hållbar butik.

Vad tycker du är det bästa 
med att bo i Sävar?
Att det är ett lagom stort ställe, 
aktivt och tryggt för barn! Jag är 
själv uppvuxen i Sävar. Min pappa 
Tony började på banken i Sävar -88 
och några år senare fl yttade vi hit. 
Min sambo har också vuxit upp 
här, så därför var det ett självklart 
val för oss att köpa hus och låta 
våra barn växa upp här också!

”Just nu”
Just nu längtar jag tills våren 
kommer på riktigt. Då blir det att 
bygga om i avdelningen – minska 
platsen för citrus och istället ge 

mer plats och fokus på 
vårprimörer och allt som hör till 
grillning.

Vi gör en investering i framtiden
Våra nya kylar drivs av naturliga energibärare. Bra för 

oss och smart för miljön. Klimatsmart helt enkelt.

Alla kan göra något. För en god morgondag. 

grillning.
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n med yoghurt och citron- och lakritshonung. Recept på ica.se

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!



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

Anita D-Stenberg 
070-538 98 08

savarhemservice@gmail.com
www.savarhemservice.se

Vi är ett familjärt företag med 
många års erfarenhet och har 
hjärtat i Sävarådalen där vi 
arbetar med följande:
• Elservice
• Elinstallationer/Reparationer
• Värmepumpservice 

Nibe och CTC
• Butiksservice kyla

Ring oss på 090-2060060. 
www.ogrensab.se

Intro-kurs för privat övningskörning och RISKETTAN hålls i stor luftig konferenslokal på Comfort Hotel Umeå City 

Förarbevis snöskoter och AM Moped klass 1 - teoridelen sker digitalt via zoom - samtliga kurser för 2022 bokningsbara nu! 

Skriv in dig och boka kurser samt körlektioner enkelt i E-handeln på vår hemsida körkortsåklart.se

          Britta                              Salomon                             Maja              

V. Esplanaden 7

www.korkortsaklart.se

info@korkortsaklart.se  


090-12 21 00

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

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

• Försäljning av: ved, jord, 
grus och stenmjöl

• Trädfällning

• Stubbfräsning

• Röjning

• Traktor tjänster

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

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

http://www.umeabegravningsbyra.se


All rörelse räknas Cykelutmaningen Ride to practice

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

Ta vara på 
sommaren.
Drömmer du om fritidshus?
Förbered dig med ett lånelöfte.

Hudvård, färgning fransar och bryn, 
fransförlängning, nagelförlängning, 

 permanent makeup, piercing, massage, 
fotvård(ej med) mm..

070 395 35 28 
Generalsvägen 34 

Sävar
www.headtotoe.nu  

facebook.com/headtotoesavar 
www.instagram.com/headtotoeumea

för en  
framtids- 
smart skog
Vill du skapa en livskraftig och lönsam skog 
utifrån just din skogs förutsättningar? 

Boka in ett rådgivningsmöte med en av våra 
kunniga virkesköpare. 

Johan Moritz 070-286 86 00 
Johan Åhman 070-299 56 90

holmen.com/skog

Snart är det dags för Skogsvallen att fyllas med idrottan-
de barn, ungdomar och vuxna som ska spela discgolf, 
fotboll, löpa, spontanidrotta eller titta på match. Ett av 
Sävar IK:s mål är att vara en hållbar förening, och där-
för kör vi utmaningen RIDE TO PRACTICE under maj 
månad. Utmaningen innebär att så många som möjligt 
ska ta cykeln till träning och match. Lägg gärna upp en 
bild på när du cyklat till träningen och tagga #sävar-
cyklar på Instagram eller Facebook och utmana dina 
kompisar att också ta cykeln.  

Att cykla är bra för hälsan och miljön 
Att cykla har många fördelar jämfört med att ta bilen. 
Det är bra för din kondition och styrka, du förbättrar din 
inlärningsförmåga och du bidrar till minskad klimatpå-
verkan. Dessutom är du uppvärmd när träningen börjar!

För att nå de lokala och globala miljö- och hållbarhets-
målen och minska bilberoendet behöver vi prioritera 
andra transportmedel. Om fler väljer att cykla eller åka 
kombinationsresor istället för att åka fossildrivna bilar 
kommer vi tillsammans att minska avgasutsläpp, förore-
ningar och trafikbuller.

Det ska vara tryggt att cykla kring  
Skogsvallen 
Forskning visar att många barn föredrar att cykla, och 
det är även en central del för barns frihet att själva 
kunna transportera sig. En annan fördel med cykeln är 
att ju fler som cyklar till Skogsvallen desto lugnare blir 
trafiksituationen runt anläggningen. Generellt gäller 
att om det är mycket biltrafik kring exempelvis skolor 
och idrottsanläggningar blir barn och föräldrar otrygga 
och färre vågar då cykla och gå. Tillsammans kan vi då 
göra det tryggare genom att fler tar cykeln.

Samåkning för minskad miljöpåverkan 
Har du sett att det finns en smart funktion i SportsAd-
min för samåkning? Sävar IK uppmanar alla lag och 
grupper att använda den funktionen för att minska 
miljöpåverkan i samband med att ta sig till match och 
träning, i de fall där det är för långt för att kunna cykla. 

Text: Maria Bergkvist

Ta cykeln till träningen!
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Våra vänner Sävaråns fiskevårdsområde

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

Välkommen att fira 
tillsammans igen! 
Fika försäljning och fiskdamm   
Tid: 2022-04-30, 19.00 
Arr: Damlaget i fotboll
 

FAVORIT I REPRIS:  
Den rullande fiskedammen
Start cirka kl 14.00 vid skolan. Vi kör först den 
östra sidan av ån, sedan kör vi på västra sidan av 
ån. Klockan 17.00 är det paus, och sedan dyker 
fiskedammen upp igen på Skogsvallen klockan 
19.00! Garanterad fångst varje gång!

Tel 090-507 90 • www.frisorerna-savar.se

Linda, Elin, Lovisa och Elin (elev).

Möt oss på instagramVälkommen till oss! 

Fiskepremiär i 
Sävarån 1 maj
 
Sävaråns fiskevårdsområde (Sävaråns FVO) 
är en förening där ca 400 fiskerättsägare gått 
ihop och upplåtit fisket till allmänheten. Detta 
gör Sävarån relativt unik eftersom man med 
ett fiskekort kan fiska 6 mil fiskesträcka: från 
Skeppsvik till Botsmark på samma fiskekort. 
Barn och ungdomar upp till 15 år fiskar gratis i 
sällskap med målsman som har löst fiskekort.

En å med många arter
Sävarån har en väldigt stor artrikedom men är kanske 
mest känd för havsöring, sik, lax, gädda, abborre och 
lakfiske. Det finns även stor havsharr och periodvis 
stora idar, men också andra arter.

Olika tider för olika fiskar
Fiskeåret börjar med lakfiske i januari där man på 
Skeppsvikskortet fiskar från reningsverket upp till 
maskinåbron inne i Sävar. Lakfisket under 2022 har 
enligt rapporter varit ett lyckat år. Under februari till 
mars så fiskas gädda, sik och abborre kring Skeppsvik. 
Mellan 1 april och 1 maj är Sävarån helt stängd för fiske 
ovanför E4 bron. I Skeppsvik börjar man kunna fiska 
gädda så fort isen släpper. 

En egen laxart i Sävarån
Från 1 maj börjar havsöring och laxar vandra upp i 
Sävarån. Sävarån är en av fjorton vildlaxälvar i Sverige 
som har sin egen genetiska laxart. Vi har valt att tills 
vidare ha no-kill på laxar i Sävarån, det vill säga att vi 
släpper tillbaka alla laxar som tas upp. Det har att göra 
med att stammen är så pass skör att vi vill ha ett par år 
med positiv uppgång innan vi vågar ändra på detta. 

Så skaffar du fiskekort
Det finns två olika fiskekort för Sävarån. Ett som 
heter Sävarån som gäller för hela sträckan Skepps-
vik-Botsmark, och ett som heter Skeppsvik som 
sträcker sig från Skeppsvik upp till E4-bron i Sävar. På 
Sävaråkortet får man även fiska sträckan ut till Skepps-
vik men inte tvärtom. Fiskekort löser man på www.
fiskekort.se/fiskevardsomrade/savaran/ Det gör det 
lättare för oss att administrera samt att uppfylla läns-
styrelsens krav på återrapportering som annars skulle 
vara svårt i pappersform. 
På fiskekort.se kan du även läsa mer om regler för fisk-
esäsongen och fångstbegränsningar. 
Sävaråns FVO har även en sida på Facebook. 

Text och foto: Peder Sandström, ordförande

Valborgsmässoafton på Skogsvallen
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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

Formvägen 9B, Ersboda 
090-182144 
www.lagabileniumea.sewww.lagabileniumea.se 
info@lagabileniumea.se

 
Teckna Korpen GULD 
och få möjlighet att trä-
na med Sävar IK/Korpens 
alla aktiviteter under 
2022. Använd QR-en för 
att anmäla dig.

 

Boka direkt via QR koden 

072-200 29 97 
www.karolinasfotvard.seVälkommen!

”Vad kan jag göra 
för dig och din skog?”

Skogsbruk behöver inte vara krångligt. Vill du börja arbeta med din 
skog hjälper vi dig gärna att få en god överblick och tillgång till de 

verktyg du behöver för att nå dina mål med skogsbruket.

sca.com/skog

En av virkesköparna i området är Andreas Brodén. Ring honom 
när du vill veta mer om åtgärder som kan öka värdet på din skog.   

Fo
to

 @
 M

ic
ha

el
 E

ng
m

an

Andreas Brodén 
virkesköpare Umeå 
tel 090-15 83 79

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



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

Företag
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, 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
Sävar Hemservice Ek. För.  070 538 98 08
Sävar kanotuthyrning   070 234 56 65
Sävar sport- & reklamtryck  070 203 39 96
Ögrens Kyl & Energi 090 206 00 60
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 utbdelningsvecka: 21, 26, 34, 39
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
Ankis Tyg & Sy (Umeå) 090 506 95 
 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 


