
Andreas ser mer 
än bara träden
Oavsett om du behöver hjälp att röja 
eller utforma en plan för din skog, så 
guidar Andreas dig rätt i alla delar av 
ditt skogsägande.

Ring Andreas Ekegren-Hällgren 
073-078 70 18

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

September

Lovhandboll
Läs mer sid 8
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Äntligen börjar det närma sig en ny handbolls-
säsong och jag hoppas att det ska bli en lite mer 
normal säsong än förra året med inställda cuper, 
sammandrag och matcher.

Jag tror att det är många barn om längtar efter 
bussresor, övernattningar i klassrum där man på 
kvällen kan ligga och viska med kompisen intill 
och ledare som hyschar för de vill sova, en pas-
tasallad i en handbollshall mellan matcher och 
naturligtvis bataljer på planen med Sikeå, Ifk Umeå 
eller Kiruna. 

Jag misstänker att det är många ledare som läng-
tar efter att få ha taktiksnack, känna pulsen gå upp 
under matcher och att få se lyckan i sina spelares 
ögon vid vinster och även få trösta och peppa vid 
förluster. 

Och dessutom vet jag, utifrån mig själv, att vi är 
väldigt många föräldrar som längtar efter att få 
heja på våra barn, peppa och krama dom efter vin-

ster och förluster och få se barnen växa på hand-
bollsplanen och tillsammans i sina lag. 

Min förhoppning är att vi ska kunna åka på Sunds-
vall-cup i mars som en föreningsgemensam aktivi-
tet, för vissa blir det deras första cup, så ”save the 
date” den 19-20 mars. Då vill jag se två fullastade 
bussar rulla ut från Sävar skola på fredag eftermid-
dagen med förväntansfulla barn och ungdomar. 
I övrigt ska seriespelen köra i gång i oktober och 
de födda 2014 ska få spela sina första matcher, 
och i våra äldsta lag kommer några få börja spela 
matcher med klister för första gången. 

Vi har också inför denna säsong fått ett nytt di-
strikt och Sävar IK tillhör numer Handboll Norr 
som sträcker sig från Kiruna till Sundsvall. På deras 
hemsida www.handbollnorr.se kommer serier och 
annat matnyttigt finnas att läsa. 

Som ni kanske märker är det många ”för första 
gången” och så även för mig, detta är min första 

Tack Gud och Tegnell för lättade restriktioner – nu kan vi börja sjunga 
igen (men med lite mer avstånd än på bilden). Både nya och gamla 
körsångare är välkomna till Täftekören, Sävar kyrkokör, pop- och 
rockkören i Sävar som ännu inte fått något namn och barnkörerna. 

vill du veta mer? ring en körledare eller kolla in  
www.svenskakyrkan.se/savar-holmon/musik
körledare: Michael åhden, 090-71 25 11, SiMon reineholM, 090-71 25 12 
eManuel forSlund, 090-71 25 15, Johan wållberg, 070-280 44 09

Har du också saknat 
sången? Nu startar 
våra körer igen!

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon
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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 oktober.

43 -------------------- 5 oktober 
47 -------------------- 5 november 
50 -----------------21 nov. 
4---------------------- 5 januari

En ny handbollssäsong 
på gång

Fort. sid 12

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.

Öppet alla dagar 7–21

 /kg 
 59k 

 Plånbokschark   Pärsons. 
  90-160 g.     Jfr pris 125:00–222:22/kg.        
 Plånbokschark  Pärsons. 

 /st 
 20k  Nötfärs   ICA.   500 g.     

Jfr pris 75:80/kg.        
 Nötfärs  ICA.   500 g.      ICA.   500 g.     

 37  90  /st 

 Hushållsost   ICA.   Ca 1,1-2,2 kg. 
    Jfr pris 59:00/kg.        
 Hushållsost  Hushållsost  ICA.   Ca 1,1-2,2 kg. 
    Jfr pris 59:00/kg.        

 Färsk pasta   ICA.   200-250 g. 
    Jfr pris 28:00–35:00/kg.        
 Färsk pasta  ICA.   200-250 g. 

 /st 
 7k 

 Levainbröd   Pågen.   650 g. 
    Jfr pris 33:84/kg.        

 /st 
 22k 

 Baguetter   ICA.   300 g. 
    Jfr pris 66:66/kg.        
 Baguetter  Baguetter 

 3  för

 20k 

   Unika digitala tjänster såsom inköpslistor, 

Som stammis på ICA får du alltid lite mer. 

Öppet alla dagar 7–21

 Levainbröd  Pågen.   650 g. 
    Jfr pris 33:84/kg.        
 Levainbröd  Pågen.   650 g. 

 /st 

Sävar

Priserna gäller vecka 39  t o m 3/10-21. 
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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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LovhandboLL

Under tre dagar i augusti genomförde handbollen 
ett läger för barn i åldrarna 9-12 år. Alla som ville 
var välkomna, nybörjare som redan aktiva. 

Som ledare fanns det ett gäng handbolls ungdo-
mar och några vuxna tränare som stöd. Det var 

tre roliga, utmanade och spännande dagar och vi 
hoppas få återkomma på fler lov i framtiden. Så håll 
utkik för vi vill gärna få visa nya och gamla spelare 
glädjen med handboll 
/ Elin Jonsson
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Foto:M

 Casserdahl alla på denna sida. 
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Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut 
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling 

070/686 36 77 
 www.kabeleskincare.com 

 Marie Kabéle, 
 Älvängsvägen 4, Sävar

Under hösten kommer vi sälja lotter 
till månadsfinalerna(26/9, 31/10 o 
28/11) samt även uppsittarkvällarna 
23/12 och 31/12

Bingolotto firar 30-års jubileum 23 oktober 
 och då kommer det att finnas enkla, dubbla och trippla lotter.

Stöd Sävar IK Innebandy genom att köpa bingolotter från oss. 

För att få tag på lotter kontakta Björn Glad på 0705743217, 
 bjornglad@msn.com eller via Facebook och beställ

 Julkalender, som är en enda 
stor skraplott

 Andra lotter som vi kommer att säljas från Folkspel under hösten är: 

 Ny lott, Färgfemman. Kostar 
30kr/styck.

Vi välkomnar alla nya och gamla hand-
bollsspelare till säsongstart i oktober. 
Har du ett barn som skulle vilja testa 
eller känner du lusten att engagera dig, 
tveka inte att höra av dig till 
handboll@savarik.se.

Handbollslagen tränar tisdagar och 
torsdagar. Det yngsta laget U8,  
flickor och pojkar (2013-2014) tränar 
tisdagar kl 16-17, ta chansen och låt 
ditt barn få testa.

handboLLSSTaRT

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

# VVS-installationer  
# Om & tillbyggnader 
# Renoveringar 
# MinigrävareVi 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.

mailto:handboll%40savarik.se?subject=
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säsong som ny ordförande och jag ska försöka göra 
mitt bästa för att representera och företräda hand-
bollen i Sävar IK:s styrelse och jag har en förhopp-
ning att jag ska finnas med som ett bollplank för 
ledare och tränare i vår sektion. 

Så tack för er tid och förhoppningsvis stöter jag 
på er i nån hall, hejandes på ett gäng röd-klädda 
spelare, för där tänker jag i alla fall hänga.

/ Elin Jonsson

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

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

 k
lin

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 

Vi utför service och reparationer 
på alla bilmärken

ERSBODA Formvägen 9B 
090-18 21 44 
www.lagabileniumea.se 
info@lagabileniumea.se

Fort. från sid12
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Rörelselek

För tjejer & killar födda 2016-2018!
För mer information och anmälan klicka på 

QR-koden:

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



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


