
Mats hjälper dig 
med din skog 
Genom att planera rätt åtgärder i rätt tid, 
skapar Mats bästa förutsättningar för din 
skog att växa och utvecklas som du vill. 

Ring Mats Warensjö 
070-598 50 80

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

Augusti

Invigning av discgolfbanan
Läs mer sid 9
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Årets första hälft har givetvis varit präglad av 
pandemi året. De har fått som konsekvens att våra 
inomhus verksamheter gått på sparlåga, och att 
innebandy för vuxna och hockey pausat. Däremot 
badminton på söndagar kunnat fortsätta  med 
mindre grupp och samt att Outdoor Training kun
nat fortsätta under våren. Pandemin har inneburit 
att träning i stor grupp inte möjligt, men däremot 
Korpen arbetet för att utöka möjligheten till att 
träna individuellt genom motionsaktiviteten Kor
pen Challenge. 

Korpen Challenge innebär att grannar gått ihop 
och skapat ett lag för att röra 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 skillnaden i skattning av hur deltagarna mår 
ökat med 18% under sex veckor. De flesta har rört 

sig genom att promenera med eller utan hund.

Målet var att tillsammans ta sig ner till Kapstaden 
där våra vänorganisationer 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 rörde på sig sammanlagt 48 098 
kilometer. Det vill säga mer än JORDEN RUNT! Via 
deltagaravgifter och sponsorer fick Korpen in när
mare 40000kr som innebar att hälften av pengarna 
gick till Sydafrika och hälften till ungdomslöner vid 
Rogers Cafe.

Trots pandemiåret har engagemanget i Korpen 
ökat. Mycket tack vare att nya aktiviteter leder till 
att nya personer i Sävar som tidigare stått utanför 
Sävar IK engagerar sig i föreningslivet. 

Framför allt är Discgolf en bra exempel på en 
aktivitet som lockar nya grupper av människor till 
aktivitet. Att Sävar IK i samarbete med Norra kun
nat bygga en ny 18hålsbana som invigdes under 

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 
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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 september.

39 -------------------- 5 september 
43 -------------------- 5 oktober 
47 -------------------- 5 november 
50 -------------------- 21 november

Korpen - Nu ser vi framåt

Under pandemin är det många som längtat  
efter att få resa, kramas, träffa nya vänner 
eller hoppa och sjunga tillsammans på en 
utsåld konsert. En längtan efter mer liv.

Nu kan vi vara glada över att det mesta är på 
väg att bli mer som vanligt igen – men fortsätt 
att längta! Att kunna längta är en gåva du fått 
av Gud och något som gör dig till människa ❤  

Att längta 
är att leva

Under det senaste året har församlingens präster och musiker arbetat 
med ett projekt som vi kallar "Gudstjänst att längta till". Budskapet om 
Guds kärlek till dig är det samma men steg för steg vill vi förändra 
gudstjänsternas former – allt för att fler ska känna sig hemma. Det 
arbetet tar aldrig slut men vi hoppas att du vill följa med på resan.

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Fort. sid 11

http://www.savarik.se
mailto:kansliet%40savarik.se?subject=
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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. Bagarlimpa   Skogaholm.   775 g.     Jfr pris 25:81/kg.     Skogaholm.   775 g.     Jfr pris 25:81/kg.  

 /st 
 20k 

Öppet alla dagar 7–21

 /st 
 12k 

 Glass   Triumf 
Glass.   0,5 liter.   Flera olika sorter.   Jfr pris 24:00/liter.    

Sävar

 Färsk laxsida   ICA Gott Liv.   Ca 1200 g.   Salmo salar. 
Odlad i Norge.   Jfr pris 99:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.  
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

Handla andra 
varor* för 
 200  kr så får 
du köpa…

 Pizzakit   ICA.   600 g.     Jfr pris 16:67/kg.   Max 2 köp/hushåll.   ICA.   600 g.     Jfr pris 16:67/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 /st 
 10k 

 Svensk gurka   Odlarna.se.   250-500 g. 
  Klass 1.   Jfr pris 15:00-30:00/kg.    
 Svensk gurka 

  

 2  för

 15k 

 ICA Gott Liv.   Ca 1200 g.   Salmo salar. 

 /kg 
 99k 

 Falukorv   Lithells.   800 g.     Jfr pris 25:00/kg.   Max 1 köp/hushåll.   Max 1 köp/hushåll.  

Minst 25% rabatt!SUPERKLIPP

 /st 
 20k 

Priserna gäller vecka 34 t o m 29/8-21. 



6 7

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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För nionde året i rad genomfördes SävarCamp under sex dagar i slutet av juni. Trots de utmaningar som 
pandemin fortsatt medför har projektgruppen lyckats genomföra en rekordstor camp. 133 deltagande 
barn och 39 ledare är med god marginal den största campen hittills och det är de två projektledarna Elias 
och Tilda, som tillsammans med den 9 personer starka projektgruppen som gjort jobbet. Mycket impone
rande! Mycket respektingivande!

När SävarCamp grundades 2013 fanns två huvudsyften; dels att skapa en bra aktivitet för våra mellansta
diebarn där vi utmanar dem att testa och prova på saker de normalt inte gör, dels en plattform för ungt 
ledarskap att växa i. Sammantaget ville vi på detta sätt aktivt bidra till ett Sävar som är ännu mer schysst 
att växa upp i. I synnerhet det unga ledarskapet är en nyckelfråga. Basen finns i alla de feriearbetare som vi 
tillsammans med Umeå kommun organiserar. 17åringar som får möjlighet att leda en grupp barn och/eller 
en aktivitet. Från denna grupp rekryteras kommande års projektgrupp och i slutändan projektledare som 
får möjligheten att växa in i allt större ansvar. Ju mer ungt engagerat ansvarstagande desto bättre. Summe
ringen av årets camp ger vi handen att vi är nära visionen och målbilden vi en gång hade, helt och hållet 
tack vare drivet och engagemanget från Sävars fina ungdomar och unga vuxna.

För aktiviteterna för barnen har alltid mångfald och variation varit i centrum. Att till exempel blanda idrott 
och rörelse med kultur och skapande. Vi vill som sagt introducera barnen till nya aktiviteter och utmana 

dem att testa nytt. 2021 är Friluftslivets år och 
Sävar IK är via sin Korpensektion anslutna. Därför 
ville vi säkerställa att fånga Friluftslivets år även i 
SävarCamp. Detta gjordes genom aktiviteten "äta 
ute".  Med hjälp av den pensionerade läraren och 
mångårige Friluftsfrämjarledaren Monica och med 
tiotalet spritkök fick barnen testa på matlagning ut
omhus. Vi ville visa att matlagning utomhus varken 
kräver avancerad utrustning eller mycket att packa. 
Med små förberedelser och enkla grundkunskaper i 
ryggsäcken blir måltiden utomhus fantastisk. Myck
et uppskattat.

Nu ser vi fram emot 10årsjubileumet 2022. Det 
kommer att vara en utmaning att överträffa årets 
camp, men vi hoppas på ett bättre pandemiläge 
och projektledare och grupp som är taggade till 
tänderna. Vi hoppas också på att vi detta jubi
leumsår kan få Sävar IKs sektioner att engagera sig 
mer så att vi får fler Sävar IKaktiviteter på campen. 
Det är en intressant målgrupp barn som vi hoppas 
att fler vill rekrytera/återrekrytera ifrån.

/N Bromark

På Sävarcamp får 133 barn lära sig hur ett stormkök fungerar

Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut 
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling 

070/686 36 77 
 www.kabeleskincare.com 

 Marie Kabéle, 
 Älvängsvägen 4, Sävar

Rekordcamp - Corona till trots

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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På kvällen av SävarCamps avslutning passade vi på 
att inviga vår nya 18håls Discgolfbana med pompa 
och ståt. Den har blivit till tack vare sponsring av 
vår samarbetspartner Norra Skog och  inte minst  
tack vare många ideella arbetstimmar som engage
rade medlemmar bidragit med. Det var också dessa 
vi ville lyfta fram, uppmärk
samma och tacka med invig
ningen.

På plats vid Rogers Cafés nya 
scen fanns ett band med mu
sikanter från Sävar som kom
pade lokala sångförmågor 
som bjöd på skönsång mel
lan tal från de inblandade. 
Mycket trevlig! Och tänk att 
vi har en så fin scen vi Rogers. 
Det skapade drömmar om 
musikcaféer och quizkvällar 
kommande år.

Själva banan då? Ja, den har 
blivit klar på imponerande 

kort tid. De nio nya hålen innebär lite mer utma
ningar jämfört med den gamla niohålsbanan . De 
ger möjlighet till en stegring och utveckling för alla 
de som redan 2020 fastnat för discgolf. Och det är 
många. Under sommarhalvåret är det ständigt folk 
ute i skogen i denna nya folksport. Samarbetet med 

Norra skog framgår tydligt. 
Vi får  via namnen på varje 
hål  följa en stock från 
avverkning i skogen till 
den färdiga träprodukten. 
Vi varje hål finns dessutom 
en liten beskrivning av 
vad varje produktionssteg 
innebär.

/N Bromark

Invigning av discgolfbanan

Ungt engagemang på Rogers cafe

sommaren gör inte saken sämre. 
Att bygga en ny bana innebär mycket ideellt arbe
te. Under våren och sommaren har Peter Kassman 
och Gustaf German och ca nio entusiaster lagt ner 
många ideella arbetstimmar med att skruva ihop 
utkastplattformar 
(tee) och placerat 
korgar i skogen. Med 
hjälp av Östlunds har 
skogen röjts och idag 
har vi en fin 18håls
bana med både korta 
och långa hål med 
tekniskt utmanande 
banor. 

En annan aktivitet 
som drar till sig nya 
grupper och engage
rar nya ledare är Out
door Training. Under 
vintern har Outdoor 
Training arbetat både 
med att digitalisera 
träningsupplägg med 
hjälp av Malin Carls
son. Träningsgruppen 
har träffats utomhus 
under stora delar av 
vintern. Under våren 
har ett skogsparti 
runt Sävar IP röjts 
under ledning av Maria Kabele för att skapa en 
hinderbana för utomhusträning i skogsmiljö. Så det 
rör på sig i skogen!

Ytterligare en annan aktivitet som har haft ett högt 
engagemang under våren är MTBcykelgruppen. 
Tillsammans har David Åslund och Andreas Brandt 
skapat stigar trärännor i skogarna runt Sävar IP och 
vattentornet som utmanar både kondition och 
balans. Gruppen har till och med lyckas åstadkom
ma en mindre tävling under sommaren på det nya 
stigarna.

En annan aktivitet som är ny för Sävar IK och Kor
pen är öppnandet av Rogers café. Att öppna ett 
café innebär mycket engagemang när det gäller 
rutiner, arbetsscheman, inköp osv. Här har Angelica 
Johansson, Elias Wiklund och Tilda Nyström stått 
för ett stort engagemang för att åstadkomma ett 
öppet och aktivt kaffe. Olivia Kabele, som är en 
ung tjej, har bakat och försett caféet med magiska 
bakverk under sommaren.

En något oväntad aktivitet som ökat under som
maren är beachvolleyboll. Det har varit en löst 

sammansatt grupp som kommunicerat genom en 
Messenger grupp. Det har varit kortare matcher 
eller gemensamma aktivitet som har inneburit att 
Sävar fått uppleva alltmer spel på Beachplanen. 
Under sommaren har även Otto Vinberg hållit i ett 

regionalt beachhandbolls 
läger.

Hur ser framtiden ut för 
Korpen i Sävar? 

Vi ser fram emot en höst där 
vi kan ha inomhus aktivi
teter i större utsträckning. 
Framför allt är innebandy 
för vuxna torsdagar och 
söndagar en stor och viktig 
samlingspunkt för både 
unga vuxna och äldre 
vuxna. Men vi vi ser också 
möjligheten att utöka bad
mintontider och tider för 
pickle boll. 

Med lite god vinter hoppas 
vi på kunna ta upp hock
eyspelandet och kanske 
till och med arrangera en 
skidtävling eller skidskola 
för barn och vuxna under 
vintern. 

Friluftsåret ”Luften är fri” 
fortsätter under hösten och 

förhoppningen är att skapa en äventyrsbana för 
yngre barn i närheten av dagiset Solen. Tillsam
mans med Patrik Wivstad från Umeå kommun, som 
planerat och byggt äventyrsbana på Tomtebo, har 
planeringen börjat. 

I linje med Friluftsåret har Sävar IK sökt och blivit 
beviljad medel från Länsstyrelsen för att skapa 
förutsättningar för vandrings och cykelleder runt 
Sävar. I ett tidigt skede innebär det att skylta upp 
befintliga leder, samt sätta upp en informationstav
la vid Sävar IP. Men projektet ska även utreda möj
ligheten till renovering av leder runt Sävarån och 
historiska platser från Slaget i Sävar 1809.

Efter sommaren kommer styrelsen att utvärdera 
hur det gått med Roger café och föra dialog med 
fotbollen hur framtiden ska se ut kommande 
sommar. Så länge får vi passa på att njuta av Olivias 
bakverk!

/P Höglund

Utan ungdomarnas engagemang skulle inte 
Sävar ha ett café med öppentider mellan 13.00-
21.00. Utan ungdomarnas engagemang skulle 
vi inte ha loungemöbler att sitta på. ”Sävar IK 
har sett framtiden- och det är ungdomarna.”

Arbetarna på Rogers Café består dels av fem feri
arbetare från som fått jobb från Umeå kommun 
(17 åringar) och äldre ungdomar som har tidigare 
erfarenhet från Sävarcamp eller annan verksam
het inom Sävar IK och som finansieras av Sävar IK/
Korpen. Angelica Johansson, kassör i Korpen och 
gymnastiken, har varit den drivande kraften bak
om cafét i fråga om att skapa rutiner kring arbetet. 
Elias Viklund och Tilda Nylander, två ungdomar 
som har haft ett extra ansvar kring inköp och stöd 
till feriarbetarna har varit en stor tillgång och visar 
hur viktigt och hur utvecklande det kan vara att ta 
ansvar. 

Ivar Olskog, Isak Nyström och Oscar Amtholt är 
några ungdomar som engagerat sig i att bygga 
"loungemöbler" av EUpallar för att skapa en mysig 
utemiljö där man kan "hänga". 

Pengar till löner har inkommit dels från deltagar
avgifter från motionstävlingen Korpen Challenge 
men också från sponsorerna: Umeå Energi, ICA 
Sävar Supermarket, Allinwood, Head to toe och 
Stolpe som bidragit till den unika satsningen.

På cafet finns det 5 sorters mjukglass, nybakat, 
kaffe, dricka och annat gott. Cafe har under som
maren kunnat bjuda på en ny produkt, en alkohol
fri ingefäradryck "Friheten", från det lokala brygge
riet, Westerbottens bryggeri. Helt perfekt efter en 
lyckad 18hås runda! Men roligast av allt är att en 
ung tjej, Oliva Kabele har bakat kakor och bakelser 
under sommaren. Snacka om ngt engagemang.

Under sommaren har det också funnits möjlighet 
att låna fritidsprylar från Fritidsbanken.

/P Höglund

Fort. från sid2



12 13

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

ki
kt

 fö
re
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ke
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 

 
Teckna Korpen GULD 
och få möjlighet att trä
na med Sävar IK/Korpens 
alla aktiviteter under 
2021. Använd QRen 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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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

Floda

Vi är en röst för en 
  Nära folkkyrka som är
Engagerad, Öppen och 
Tillgänglig  
Som med mod står upp för 
värme medmänsklighet 
och en grön omställning 

Sävar-Holmön församling



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


