
norraskog.se

Andreas skapar 
bästa värde för dig
Med lokal kunskap och tjänster utfor-
made för ditt bästa, ser Andreas till att 
ditt skogsägande blir så värdefullt som 
möjligt.

Ring Andreas Ekegren-Hällgren 
073-078 70 18

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel
Vatten i april inne-
bär mängder av 
kraft och energi 
som människan 
i många tider 
här i Sävar tämjt 
och omvandlat 
till annan energi 
via kvarnar och 
sågverk, läs mer 
om dessa på 
hemsidan (Foto-
tävlingen "Alla är 
naturfotografer").

Maj
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Nu är vi äntligen igång med fotbollen, och jag tror 
att vi är många som längtat till årets "kosläpp" på 
konstgräset. Spelarnas glädje över att vi nu också 
kommer att kunna spela matcher går inte att ta 
miste på. Jag ber alla i Sävar att följa Sävar IK´s 
riktlinjer kring Corona så att vi tillsammans ger 
bästa möjliga förutsättningar för en riktigt trevlig 
säsong. Personligen har jag också sett fram emot 
att sjösätta vår gemensamma spelidé som arbetats 
fram av sektionen och som vi hoppas ska genom-
syra hela fotbollen i Sävar. Detta följs upp med en 
spelarutbildningsplan och utbildningspaket som 
Maria Bergkvist kommer att hålla i lokalt i Sävar. 
För de som vill spela fotboll har vi öppna lag för 
både flickor och pojkar i alla åldersgrupper från 7 
till 14 år samt herr och damjuniorer. I år startar vi 
också igång ett herrlag i division 5, så sprid gärna 
ordet till de som ni tror kan vara intresserade. Dam-
laget ligger på is för tillfället, men för er som ändå 

vill spela fotboll så träffas tjejerna på söndagar för 
att träna och spela match.

Tack till er alla ledare och tränare som gör att vi kan 
erbjuda en bred fotbollsutbildning i Sävar. Jag vill 
också passa på att lyfta på hatten för det ideella 
engagemang och arbete som föräldrar bidrar med 
i fotbollens team. Teamen hanterar allt utanför 
planen och det är mycket som ska fungera för att 
vi ska kunna spela fotboll. Utan detta arbete så 
blir det inga träningar och matcher. Skogsvallen är 
hela Sävars aktivitetsområde, och vi kommer under 
sommaren att fortsätta jobba med reparationer 
och uppfräschning av våra fastigheter och ute-
miljöer. Vår ambition är att så många som möjligt 
ska hitta till Skogsvallen och att detta område ska 
erbjuda en funktionell och trevlig miljö för aktivite-
ter.

Rikard Lundmark, ordförande Fotboll

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 juni.

25 -------------------- 5 juni 
34 -------------------- 5 augusti 
39 -------------------- 5 september 
43 -------------------- 5 oktober

Många som längtat till årets 
"kosläpp" på konstgräset

Vecka 24 startar vi utplanteringen av sommarblommor på gravar som har ett 
skötselavtal som inkluderar plantering. För att kunna byta till ny jord flyttas då 
penséer och andra blommor som satts ut i krukor eller rabatt tidigare under 
våren. Dessa kan hämtas på anslagen plats.

Snart gör vi sommar

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Mors dag på församlingens kyrkogårdar, söndag 30 maj
Pandemin gör att det i år inte blir någon fikaservering på kyrkogårdarna under Mors dag, 
men kyrkogårdspersonalen finns på plats för att hjälpa dig tillrätta om du har frågor kring 
plantering och annan gravskötsel. På Holmön blir det invigning av den nya askgravlunden, 
mer information om den hittar du på hemsidan .

sävar kyrkogård, 11.00-15.00
botsmarks kyrkogård, 12.00-14.00
holmöns kyrkogård, 12.00-14.00

foto: M
ichael hjelt /ikon

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

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.

För e�  
grönare Sävar!

Just nu förbättrar vi vår fruktavdelning! Den kommer 
bli fräschare och erbjuda ett ännu större sortiment. Vi siktar 

på att vara klara lagom till helgen. Kom in och peppa oss så att 
vi får extra energi att bli klara i tid!

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

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 Je� ica med medarbetare.

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

Sävar
 /st 

 25k 
 Jordgubbar i ask   ICA. Spanien/
Nederländerna.   400 g.   Klass 1.   Jfr pris 62:50/kg.    

 Familjefavoriter   Arla.   Ca 750-1200 g.   Edamer 
23%, Gouda 28%, Gräddis 32%, Jämtgård 28%, Port salut 
26%, Storsjö 31%, Vänerost 33%.   Jfr pris 49:00/kg.    
23%, Gouda 28%, Gräddis 32%, Jämtgård 28%, Port salut 

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /kg 
 49k 

 Romanticatomater i ask   
ICA. Nederländerna.   400 g.   
Klass 1.   Jfr pris 62:50/kg.    

 Romanticatomater i ask  Romanticatomater i ask 
ICA. Nederländerna.   400 g.   

 /st 
 25k 

 Potatisgratäng, Rotfruktsgratäng  
 Peka.   700-800 g.   Gäller ej tryffel.   
Jfr pris 25:00–28:57/kg.    

 Potatisgratäng, Rotfruktsgratäng 

 /st 
 20k 

Priserna gäller vecka 21 t o m 30/5-21. 
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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: 
markvibrator

• Försäljning av: 
Ved, Jord 
Grus och 
stenmjöl

• Vi utbildar dig 
på motorsåg och 
röjsåg

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

Idrottsmiljön - Hur stöttar man…  är ett urklipp ur 
fotbollens Spelarutbildningsplan. Nyfiken på vad 
mer som står i den så kan du scanna QR-koden så 
kommer du direkt till den.

Tips till ledare, föräldrar och de som stöttar barnen och 
ungdomarna vid match och träning. 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
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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 

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

Vi utför service och reparationer 
på alla bilmärken

ERSBODA Formvägen 9B 
090-18 21 44 
www.lagabileniumea.se 
info@lagabileniumea.se
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Sävar IK söker friluftsambassadörer under Friluftslivets år 2021

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.

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver 
stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR via hälsocentralen. Det innebär att du får ett recept på 
någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har. 

Sävar IK/Korpen driver projektet “Luften är fri” under 2021 som syftar till att få ut fler människor i natu-
ren. Föreningen inleder därför ett samarbete med Sävar hälsocentral för att samarbeta kring FaR. De skriver 
ut FaR-recept och vi erbjuder olika aktiviteter via våra friluftsambassadörer. 

Därför kommer Sävar IK/Korpen under Friluftslivets år 2021 engagera dig som Sävarbo/förening/företag 
som vill vara med att inspirera andra att vistas mer i naturen, eller röra på sig! 

Sävar-Holmöns församling blir friluftsambassadör!

Intervju med Maria Hahn Nilsson, Sävar-Holmöns församling

Vi är så glada att er organisation vill vara friluftsambassadör under Friluftslivets år 2021. Vad kan ni 
bidra med och vilken aktivitet kommer ni anordna för Sävarborna?

På området bakom Klockargården, ”Klockarbacken” kommer vi anlägga odlingslotter. De som bor i Sävar 
har möjlighet att hyra en odlingslott. Där har också församlingen egna odlingar samt gemensamt utrymme 
för paus och gemenskap med bänkar och bord. Några odlingar kommer anpassas för barn (se församling-
ens trädgårdsmästare, Kajsa Bergstens skiss nedan.) Aktiviteten kommer att vara att efter egen förmåga 
tillsammans med oss ta hand om området. Som t.ex. att vara med och odla grönsaker och blommor, sköta 

om odlingarna, grönytor samt de gemensamma utrymmena. 

Vilka vänder ni er till, vem passar er aktivitet för? 
Vi vänder oss till dig som har fått fysisk aktivitet på recept, FaR. Med vår aktivitet "trädgårdsarbete" på 
området kring odlingslotterna, önskar vi kunna erbjuda friskvård utomhus. Där finns möjlighet till rörelse, 
rekreation samt psykiskt välbefinnande. Vi tror att trädgårdsarbete kan ge ro då växterna inte går att skyn-

da på utan växterna kommer när förutsättningarna är de rätta. Kontaktperson för dig med FaR: Maria Hahn 
Nilsson 090-712517, maria.hahn.nilsson@svenskakyrkan.se 

Vad betyder friluftsliv för er? 
Friluftsliv är för oss många saker. Men just i det här fallet handlar det om att få jobba i trädgården, få frisk 
luft, arbeta fysiskt efter egen förmåga och se saker och ting grönska och växa. Så småningom få skörda och 
tillaga. Det ger positiv energi och stärker kroppen och själen. 

Berätta om den bästa naturupplevelsen? 
I Klockarbacken har vi haft många fina minnen i vinter. Promenadgruppen, som efter att ha gått en runda 
har samlats runt grillplatsen med korv/kaffe och gemenskap. Barngruppen “After school” har åkt skrana 
i backen, värmt sig runt grillen och fikat med macka och varm choklad. Under ungdomskvällen har man 
myst runt elden på kvällen med olika aktiviteter. Förskolebarn med personal, kompisar, familjer och vänner 
har umgåtts i backen och runt elden på vardagar och helger. 

Har ni någon favoritplats i naturen som ni vill dela med er av? 
Besök Askgravlunden på Sävar kyrkogård, där man kan sitta en stund och lyssna till porlande vatten, se 
fleråriga växter som blommar under hela säsongen, i enskildhet eller tillsammans. Promenadväg längst 
Sävarån. Om man vill uppleva mer kan man följa stigen nedanför kyrkan uppströms samt gå Johannefors-
vägen mot Pålböle. Där finns stig längst ån vidare uppåt. 

Maria Bergkvist, Sävar IK

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 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.
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tillsammans  
för en fram-
tidssmart 
skog
För oss på Holmen är det viktigt att fin-
nas nära dig som äger skog. Det ger dig 
trygghet och oss förståelse för just dina 
behov. Då får vi också de bästa möjlig-
heterna 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. 

holmen.com/skog

Aldrig har väl så många, rört sig så mycket, 
så länge som denna vårvinter i Sävar! Korpen 
Challenge "Slaget om Sävar" blev en utmaning för 
många Sävarbor. Det har varit många ute på pro-
menad, cykelturer och löppass. Många grannar har 
gått ihop och rört på sig tillsammans. Det har varit 
en upplevelse att röra sig på byn när många är ute 
och hälsar på varandra. 20 lag med sammanlagt 
167 deltagare. 12 lag från Öst och 8 lag från Väst. 
Totalt har Sävarborna lagt ner 11 519 timmar på att 
leva mer hälsosamt och det märks då skillanden i 
skattning av hur deltagarna mår ökat med 18% un-
der Korpen Challenge. De flesta har rört sig genom 
att promenera med eller utan hund. 

"Slaget om Sävar" handlar också om vilken sida av 
ån som rörde sig mest. Under tävlingen har detta 
pendlat fram och tillbaks och varit väldigt jämnt. 
Men i slutändan visade det sig att öst sidan fick 
några poäng mer än den västra. Så vi lyfter på hat-
ten och säger grattis till östra sidan (”Modorsidan”). 
När det gäller enskilda gator står Ferievägen lag 1 
ut som mest idoga följt utav Båtvägarna (fregatt-
vägen osv), tredjeplatsen innehas av Klövervägen 
som också har nött på hela vägen in i slutet. 

Vi hade som mål att ta oss ner till Kapstaden där 
våra vän organisationer Phambili och Lifezone 

jobbar för att skapa en bättre tillvaro i utsatta om-
råden. Det visade sig att Sävaborna tog sig långt 
bortom detta och rör det på sig sammanlagt 48 
098kilometer. Det vill säga mer än JORDEN RUNT. 
Det innebär att de sponsorer och privatpersoner 
som köpt en huvudstad längs vägen ner till Kap-
staden kommer att bidra med sammanlagt cirka 
40 000 kronor. Pengarna delas mellan uppstarts-
kostnader av Roger Café vid Sävar IP (som öppnar 
veckan efter att skolan slutat) och hälften av peng-
arna går till Kapstaden och Phambili och Lifezone. 
Kontakten med Sydafrika går via Sävar-föreningen 
ACCESS som via medlemskap och månadsbidrag 
kan uppehålla löner till både sjuksköterskor och 
fotbollsledare i utsatta områden i Kapstaden. 

Vi tackar de företag som sponsrat Korpen Chal-
lenge 
• Umeå Energi 10000 
• ICA Sävar 5000 
• HP Stolpe 2000 
• Head to Toe 1500 
• Allinwood 1000 
Vi tackar alla deltagare som bidragit med glädje 
och samhörighet under Korpen Challenge./

/P Höglund

Sävarborna rör SIg jorden runt Sävarborna rör SIg jorden runt 
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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

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… 

Anna Holmgren Klintbo  
1. ...tycker jag om att upptäcka 
nya saker och platser.

2. ...i Sävar tycker jag om skogen 
kring elljusspåret, den är varie-
rande och passar alla i familjen.

3. ...dryck, mat och plåster

4. ...tipsa om att det inte behöver 
vara så krångligt. Är du sugen på 
att tälta, slå

upp tältet nära din bostad och 
provsov en natt!

5. ...kitesurfat!

Niklas Österlund 
1 ...vill jag vara med min familj och njuta av årstiden. Att under vintern 
ta en skotertur och grilla en korv är verkligen att ladda batterierna likväl 
som att kapa ved under våren och känna doften av ny kluven björk.

2 ... att kunna ro ut med båten på Degersjön och meta några abborrar 
tillsammans med barnen.

3 ...mat som vi tillagar över öppen eld och thermos med kaffe.

4 ...jag kunde vara med att skapa något som andra kan ta del av. Sats-
ningen på att dra upp Johannisforsspåret har gjort mig glad när man sätt 
människor i alla åldrar uppleva naturen på skidor. Skidåkarnas tacksam-
het gör ju givetvis oss skidspårsdragare mycket glada.

5 ... åkt slalom.....förän den här vin-
tern. Trodde väl bara att skoter och 
längdskidor var det som passade 
för mig. Men efter att vi vintercam-
pat en säsång vid en slalombacke 
där jag enbart varit åskådare så 
vågade jag mig ner två gånger i 
barnbacken med slalomskidor un-
der påskhelgen. Så vem vet nästa 
år kanske det blir tre åk.



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


