Setember 2022 Delas ut till hushåll i Sävar

Nystart för Sävars handbollsdamer
I höst drar Sävar IK igång seniorverksamhet i handboll igen med spel i division 2 norra. Läs vad
tränarna Jenny Wik Karlsson och Maria Hirsch Oppman tänker om lagbygge,
gemenskap och glädjen i att spela.SID 4

Krönika: Elin Jonsson

Vad står på ordförandens önskelista inför
handbollssäsongen 22/23? SID 2

Fina resultat i ledarenkäten. SID 12

Mats guidar dig rätt
i ditt skogsägande
Mats skapar förutsättningar för att din
skog ska utvecklas som du vill. Du kan
känna trygghet i att Mats har koll på läget
och arbetar för ditt bästa. Alltid.
Ring Mats 070-598 50 80

Våra vänner: Sävspel

Sävspel bjuder in till att prova på rollspel under SävCon på höstlovet och
ordföranden Simon ger fyra bra speltips
inför hösten! SID 8

Krönika Handboll

Äntligen handbollssäsong!
Äntligen är det dags för lite inomhussäsong
och handboll! Vi ser fram emot en spännande
tid med massor av matcher, sammandrag och
cuper. Jag har tre handbollsönskningar inför
säsongen 22/23 och de är:
1. att det i år blir en ”vanlig” säsong, så som
det var innan covid kom till stan
2. att Umeå Handbollsfestival blir av i början
av januari
3. att vi efter 3 års väntan ska få åka till
Sundsvall på cup tillsammans alla lag i Sävar.
Jag som skriver detta heter Elin Jonsson och
är ordförande för handbollssektionen inom
Sävar IK. Det har varit spännande ordförande-år med många insikter och utmaningar,
t.ex. samarbete med andra sektioner, hitta
ledare, lösa konflikter men även få sitta i
möte med landslaget som vill hit och spela en
match i Umeå, se fantastisk handboll, se samarbeten funka över olika åldrar, sektioner och
föreningar och sen själva anledningen till att
jag gör detta, att få se våra barn och ungdomar ha rörelseglädje tillsammans.

Jag har också som ordförande haft förmånen
att jobba tillsammans med de andra sektionerna, och det är just det som jag ser är styrkan i Sävar IK. Vi vill samma sak och vill mot
samma mål; vi vill vara hela Sävars idrottsklubb. Jag är tacksam för alla nya människor
jag har lärt känna och träffar utifrån min roll.
Jag kommer trots detta sluta efter denna säsong som ordförande och vi har i vår styrelse
några fler platser öppna för nya eller rutinerade engagerade människor. Men jag vet
redan nu att Sävar IK inte kommer slippa mig
så lätt, jag kommer nog återfinnas i ett team
i framtiden. Skulle du som läser detta känna
att du vill bidra genom att sitta i vår styrelse,
eller om du vet någon som skulle passa får du
gärna tipsa oss på mail eller skicka till valberedningen.
Denna säsong har planeringsmässigt pågått
ett tag så nu längtar jag efter att få köra
igång på riktigt och vi ser fram emot lite nytt
inom vår sektion. Vi kommer återigen starta
upp ett damlag och de som är födda 2015 är
i år välkomna till vårt U8 lag. Men naturligtvis
vill vi välkomna alla barn som är sugna på
handboll! Idrottsrörelsen bygger på bredd
och att många barn testar nya idrotter, så låt
era barn få testa en massa olika idrotter. Känner ni minsta sug är det fritt fram att provträna några gånger innan ni bestämmer er.
Från och med den 1 oktober kommer de olika
lagen att starta upp så är du eller ditt barn
intresserad är det bara att dyka upp eller anmäla er på hemsidan.
Nu hoppas jag på en vacker färgglad höst
och många häftiga sportupplevelser!
Elin Jonsson, ordförande för handbollssektionen

KUL KONSERT med orkestern som halsbrytande kastar sig
mellan storbandsjazz, psalm, pop, filmmusik och gospel.

Lördag 15 oktober 18.00
Sävar kyrka
Höstfint på graven
Under de närmaste dagarna
är alla sommarblommarna
borttagna på gravar med
skötselavtal och det är fritt
fram att höstpynta med
ljung, kransar och lyktor.

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Beställ ljuständning
inför allhelgona

Det kan lysa på graven även om du
själv inte har möjlighet att tända
ljus. Pris: 70 kr. Beställ senast
28/10 på 090-71 25 00.

Sävar IK:s idrotter Handboll

Nu återstartar vi seniorverksamheten i handbollssektionen!
Årets handbollssäsong är på gång och inför
säsongen är vi väldigt glada att vi återigen
har ett damlag som kommer representera
Sävar IK i div 2 norra. Det känns viktigt att
kunna erbjuda lagidrott även på seniornivå
utifrån Sävar IK:s ambition om att vi ska få fler
att idrotta lite längre. Vi tror också att det är
viktigt för våra unga handbollsspelare att det
finns möjlighet att fortsätta med handbollen
när de inte längre är ungdom.
Vårt nystartade lag är till truppen relativt
unga, men vi tror och hoppas att vi också kan
locka fler att komma och spela/träna med
oss. Vi som kommer träna damlaget är Jenny
Wik Karlsson och Maria Hirsch Oppman, vi
ser båda fram emot att få träna och utveckla
laget tillsammans med spelarna. Utöver oss
som tränare så har vi ett även en stark laguppställning på ledarsidan, med Ylva Jonsson
och Maria Casserdahl i spetsen och som vi inte
skulle klara oss utan.

Vår ambition är att skapa ett lag där alla
spelare ges möjlighet till att utvecklas utifrån
sina förutsättningar, både för de som vill satsa
mot högre divisioner och för de som vill spela
handboll för att det är så fantastiskt roligt.
Viktiga ledord för oss är glädje, gemenskap
och lagbygge. Är du sugen på att återuppta handbollen eller känner du någon som vill
spela? Det spelar ingen roll vilken position eller nivå du spelat på tidigare, alla är välkomna.
För de spelare som bor i stan så finns möjlighet att samåka, då flera spelare åker från
Umeå. Är du nyfiken - hör av dig till oss!
Håll utkik på våra sociala medier när det är
dags för hemmamatcher så du kan komma
och ge oss publikstöd.
Text: Jenny Wik Karlsson och Maria Hirsch
Oppman
Foto: Jonas Sandberg

Vill du börja
spela handboll?
Kom och prova på handboll med något av våra
lag! Under säsongen 22/23 kommer Sävar IK
att ha följande lag:
•

U8 (mixat lag för barn födda 2014-2015)

•

U10 (mixat lag för barn födda 2012-2013)

•

U12 (mixat lag för barn födda 2010-2011)

•

F14 (tjejer födda 2007-2009)

•

F16 (tjejer födda 2006-2007)

•

Dam (senior)

Vi har tyvärr ingen verksamhet för killar över 12
år då det finns för få aktiva spelare just nu. Om
det finns intresse kan vi hjälpa till med kontakt
i Guif (Gimonäs) då de har lag för P14 och P16
där Sävarkillar spelar.
Vid frågor och funderingar kring anmälan eller
lag kan ni mejla handboll@savarik.se eller kolla
på vår Facebook-sida för Sävar IK handboll.

5

Tel 500 01, Tel chark 500 07.
Inspireras på ica.se/savar
Onlinehandeln kan ha skillnad
i sortiment.
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Hos oss kan du
räkna med att
göra ett klipp!

Vill du göra riktigt bra
klipp? Håll utkik efter den
här symbolen i butiken!
/Bruno

BUSSGODS

Öppet alla dagar 7–21
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 är
stolt sponsor
till Sävar IK!

Bli gäst på
din egen fest med
vår catering!

Vi fixar!

På ICA Supermarket Sävar vill vi att du alltid ska
kunna hitta vardagsfavoriter och det som sätter
guldkant på helgen till bra priser.
Just nu är detta extra viktigt med tanke på ökade
levnadskostnader och osäkra tider i omvärlden.
För att nå dit så jobbar vi med att se till att ha schyssta
ordinariepriser i hyllorna på det du köper ofta.
Men även genom att sätta extra bra extrapriser på
populära varor varje vecka!
Dessa priser kallar vi för Superklipp och de är alltid
nedsatta med minst 25%. På så sätt kan du känna dig säker
på att du gör en superbra affär när du köper en sådan
vara. För att det ska vara lätt att hitta Superklipp
märker vi ut dem extra tydligt i butik!

Du följer väl oss på
facebook & Instagram?
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Handla
från soffan,
dygnet runt på
ica.se/savar!

Vackrare
vardag med
våra blommor!

batt!
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Bacon Tulip. 125 g. Original. Skivat. Jfr pris 80:00/kg.

10k
/st

Priset gäller t o m 9/10 2022. Max 3 köp/hushåll.

Välkommen till en lite närmare stormarknad!

Våra vänner Sävspel
Fyra speltips från Simon
1. Kan du ta en hint
Detta är “Årets spel alla år” enligt mig! Ett
lagspel där man turas om att gissa ord som
det andra laget visar på olika sätt. En blandning av Med andra ord, Pictionary, Så ska det
låta och charader.

SävCon är tillbaka live
Sävspel är en ideell kulturell förening som
vill öka medvetenheten om spelkultur och
främja framför allt rollspel och brädspel,
men även figurspel, kortspel och datorspel.
Sävspel arrangerar eventet SävCon som
efter en pandemi-paus nu är tillbaka live.
Föreningen är aktiv i Sävar och Umeå och
välkomnar alla oavsett spelvana!
Rollspel - vad är det?
- Rollspel är en slags teater utan publik och
skådespelare, berättar Simon Lundgren,
ordförande i Sävspel. Deltagarna är karaktärerna i berättelsen och upplever handlingen
tillsammans. Man sitter vid ett bord och en
spelledare läser eller berättar en historia som
är skriven i förväg. På vissa ställen i berättelsen gör man val och slår en tärning för att se
om man lyckas med det man vill, till exempel
klättra över en mur. Beroende på slumpen
och vad man väljer utvecklas berättelsen åt
olika håll. Man kan inte vinna i rollspel, utan
det är upplevelsen som är grejen. Man kan
däremot förlora, om karaktärerna dör. Första
året jag var med på SävCon (2011) var alla i
mitt lag väldigt nya på rollspel, så vi lyckades
förlora alla våra spel väldigt snabbt. Vanligen

och ska hitta olika saker som i sin tur leder
till att ett av 50 olika scenarion inträffar. Alla
får då nya instruktioner om hur de själva ska
göra för att vinna. Och vem är förrädare?
Text: Josefin Högberg

2. Throw throw burrito
Ett rörelsefyllt kortspel där man ska samla
på trissar av olika slag. Vissa specialkort gör
dock att man ska försöka kasta en burrito av
skumgummi på sina motspelare, som försöker
undvika att bli kastade på för att inte förlora
poäng.

brukar ett scenario ta cirka fyra timmar, men
vi lyckades förlora ett på bara 30 minuter…
Anmälan till SävCon öppen
Under höstlovet arrangerar Sävspel som
sagt eventet SävCon, Norrlands äldsta rollspelskonvent som hålls i Sävar skola.
- Förutom själva spelandet hyr vi badhuset,
ordnar tävlingar och i år hoppas vi att en
spelbutik kommer vara där, säger Simon. Om
man inte vill delta hela helgen kan man köpa
dagspass på plats. Då kan man komma dit
och hänga och prova på spel och rollspel.
Anmälan är öppen till 4 oktober. Läs mer på
www.savcon.se/xxi
Vill du spela spel?
Hör av dig till Sävspel så kan de sätta dig i
kontakt med andra spelintresserade för att
skapa nya spelgrupper. Sävspel planerar även
att ordna öppna spelkvällar framöver. Hitta
Sävspel i sociala medier: www.savspel.se/
socials

3. “Ett snabbt spel”
Alla spel från företaget Kylskåpspoesi funkar
bra att värma upp med! T.ex. Kortslutning, Ja,
nej, kanske, eller Det borde man ju veta. Är
även omöjligt att tappa bort reglerna då de
står på insidan av locket.
4. Betrayal at House of the Hill
Ett samarbets-brädspel för 4-6 spelare som
tar cirka 2 timmar inkl. regelläsning. Premissen är att deltagarna befinner sig i ett hus

Handbollstjejer från
Sävar IK dömde på
Eken cup
Thea Wik Karlsson och Johanna Casserdahl
från Sävar IK, nyblivna damlagsspelare i Sävar
IK handboll, började sommaren med att döma
på Eken cup i Stockholm. Den är en av Sveriges
största utomhuscuper i handboll. Tjejerna gjorde
riktigt bra ifrån sig vilket resulterade i att de fick
döma A-finalen för Pojkar 13. Det känns roligt att
Sävar fanns representerade på cupen, även om vi
inte hade något lag på plats.
Båda Thea och Johanna kommer att fortsätta
döma under kommande säsong, även om det
kanske blir lite mindre tid för det, då spel i damlaget kommer att ta lite mer tid.
Från handbollssektionen vill vi bara säga att vi är
oerhört stolta över deras insats!
Text och foto: Jenny Wik Karlsson
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Det är vi som hjälper Dig

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

Mårten, Annika, Kjell, Charlotte, Josefine, Clara.
Besök vår hemsida www.umeabegravningsbyra.se

Intro-kurs för
privat övningsk
örning och RISK
Förarbevis snös
ETTAN hålls i st
koter och AM
or luftig konfer
Moped klass 1
Skriv in dig oc
enslokal på Com
- teoridelen sk
h boka kurser
fort Hotel Umeå
er digitalt via zo
samt körlektio
om - samtliga
City
ner enkelt i Ekurser för 2022
handeln på vå
r hemsida körk
bokningsbara
ortsåklart.se
nu!

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

Britta

Salomon

Maja

Dags för körkort!

DIN GOLVENTREPRENÖR
√

√
√
√

PLASTGOLV
KAKEL & KLINKER
TRÄGOLV
GOLVAVJÄMNING

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

Just nu 4.300 kr

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

•

Försäljning av: ved, jord,
grus och stenmjöl

•

Trädfällning

•

Stubbfräsning

•

Röjning

•

Traktor tjänster

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

Våtrumsauktoriserad

PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

070 598 11 21, 090 14 15 30

V. Esplanaden 7
www.korkortsaklart.se
info@korkortsaklart.se
090-12 21 00

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

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

LÖPANDE
KURSSTART
ER!
B-körkort
AM-körkor
t

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

Gott resultat i årets ledarenkät
I årets ledarenkät är det tydligt att det är roligt att vara ledare i Sävar IK och att det finns
ett gott stöd runt ledaren. Vi ser också en
positiv trend kring hur mycket tid varje ledare
lägger på sitt uppdrag.

Vi har ett starkt ideellt engagemang i vår förening, fler än 200 ledare som lägger ideell tid
på att driva vår förening framåt. Vi har också
upplevt en stark trend de senaste åren som är
helt i enlighet med föreningsstyrelsens ambition och strategi att fler ska göra mindre - att
sprida uppdragen på fler.

I enkäten uppger mer än 98 procent att det är
roligt att vara ledare. Mer än 94 procent tycker
att de får det stöd de önskar från föreningen
och sektionen.

Så skönt att
ha en buffert.

Hudvård, färgning fransar och bryn,
fransförlängning, nagelförlängning,
permanent makeup, piercing, massage,
fotvård(ej med) mm..

Dyrare mat, höga elpriser och stigande
boräntor. Att ha koll på sparandet skapar
trygghet och massor av lugn och ro.

87 procent av ledarna känner att de utvecklats
under det senaste året. 96 procent upplever
att vi arbetar för att vara en jämställd förening.

Vi frågar också hur mycket tid ledaren i genomsnitt lägger på sitt uppdrag per vecka.
Hälften av ledarna lägger 0-5 timmar. 32 procent lägger 6-10 timmar och 14 procent lägger
11-20 timmar. Endast 4 procent lägger mer än
20 timmar per vecka. Det fina här är att vi ser
en positiv utveckling, en positiv förflyttning
mot att andelen som lägger väldigt mycket tid
minskar och andelen som lägger lite mindre tid
ökar. Det ska vara hållbart att vara ledare. Bakom de siffrorna ligger dessutom att bland de
som lägger mycket tid finns flera som faktiskt
väljer att lägga den tiden, och det vill vi ju inte
förbjuda.

Att visa uppskattning för våra ledare är något
som vi som förening kan bli bättre på att göra.
Endast 37 procent upplever att det händer
ofta, 52 procent ibland och 11 procent sällan.
Här behöver vi som förening arbeta. Vi startar
det arbetet redan i höst med en ledarfest den
28 oktober. Save the date!

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

för en
framtidssmart skog

Det här är Sävar IK
Vi vill erbjuda ett livslångt idrottande, skapa
en hållbar förening och bidra till ett attraktivt
Sävar.
Även vuxna kan idrotta genom vår Korpensektion. 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!

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 sektioner för respektive idrott. För seniorer har vi
tävlingsverksamhet inom fotboll, handboll och
innebandy.

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
Johan Åhman

070-286 86 00
070-299 56 90

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.

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.

holmen.com/skog
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070 395 35 28
Generalsvägen 34
Sävar
www.headtotoe.nu
facebook.com/headtotoesavar
www.instagram.com/headtotoeumea

sca.com/skog

och

”Jag erbjuder tjänster som
utvecklar ditt skogsägande”
Jag hjälper dig att få en god överblick och tillgång till de verktyg
du behöver för att nå dina mål med skogsbruket. Vi erbjuder allt
från skogsvård och rådgivning till avverkning och gallring.

Foto @ Michael Engman

Din lokala virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Andreas Brodén
virkesköpare Umeå
tel 090-15 83 79

PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR
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Formvägen 9B, Ersboda
090-182144
www.lagabileniumea.se
info@lagabileniumea.se
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Vi utför service och reparationer på alla bilmärken

sp
yt

Fatvägen 2 Umeå
kontakt@jonssonbyggteam.se

Kjell Brändström
070 598 78 95
kjellb@live.se

Fl

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

Boka direkt via QR koden

Välkommen!
14

072-200 29 97
www.karolinasfotvard.se

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

Sävar

Telefonnummer i Sävar
Affärer
Ankis Tyg & Sy (Umeå)
ICA Sävar
Kronans Apotek
LE:s TV-antenn & Parabol
Sävar Blommor

090 506 95
090 500 01, 500 07
0771 612 612
090 509 20
090 509 80

Bank
Handelsbanken

090 18 54 60

Begravningsbyrå
Umeå Begravningsbyrå

090 77 71 60

Bilservice
Bil & båge
Engmans macken/kanotuthyrning
Körkort såklart
Lube-Tools
Laga bilen i Umeå AB
Peters bil rostdoktorn

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

Frisörer
Frisörerna
Broklippet

090 507 90
070 600 65 52

Föreningar
Sävar IK
Sävaråns FVO
Sävarådalens trädgårdssällskap
SävarNet (savar.se)

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

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

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

Kommun / skola / vård
Bibliotek
Folktandvården
Karolinas medicinska fotvård
Sävar Hälsocentral

090 16 40 60
090 785 93 82
072 200 29 97
090 785 44 47

Skönhetsvård
Head to toe
Kabele skincare

070 395 35 28
070 686 36 77

Företag
Brändströms El AB
Brändströms Golv i Norum
Henkes Bygg & Skruvplint
Kabelab AB, elektriker
Lundbergs Bygg AB
Lundquist
Marklunds VVS & Bygg AB
Sävar Hemservice Ek. För.
Sävar kanotuthyrning
Sävar sport- & reklamtryck
Ögrens Kyl & Energi
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst

070 374 98 44/45
070 598 78 95
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
090 206 00 60
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 utdelningsvecka: 43, 47, 52, 4
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

