Oktober

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

Sävarcupen
Läs mer sid 8

Linus ser mer
än bara träden
Oavsett om du behöver hjälp att röja eller utfor-

ma en plan för din skog, så guidar Linus dig rätt i
alla delar av ditt skogsägande.
Ring Linus Elldegren 072-450 34 74

•

Vi drar in en avsevärd del av fotbollens budget via detta.
Jag vill passapå att tacka alla som jobbat och deltagit i cuperna. Stor tack till cupgeneralerna Linda,
Marie och Nina som hållit i alla trådar. Tack till alla
föräldrar i våra lag födda 08 och 09 för att ni hållit
i och arbetat på cuperna. Tack till alla andra som
arbetat stöttat och hjälp till så att cuperna kunde
genomföras. Fantastiskt med all positiv respons
kring cuperna och alla leenden på spelarna under
och mellan matcher. Det händer definitivt oftast
mer under en cupdag än på pass, men det behövs
också tid för kontemplation.

Som brukligt denna tid på året så sitter jag på
pass i skogen och tänker att det hinner hända
mycket under en säsong, och det finns så mycket
roligt att tänka tillbaka på.
Skogsvallen har verkligen vimlat av aktivitet i
sommar både inom korpen och fotbollen. Även i
en tid av pandemi har de ideella krafterna i form
av ledare och föräldrar gjort det möjligt för väldigt
många barn och unga att spela fotboll och umgås.
Jag är också mycket glad över att vi kunnat genomföra Sävarcupen. Förutom lite anpassning
gällande smittspridning så anordnades cuperna
som vanligt igen. Detta är så viktigt av många skäl;
•
•
•

/Richard

Dels så får de yngre lagen tillsammans med
sina familjer en rolig dag med fotboll
Sävar får samlas kring ett arrangemang igen
Vi får kontinuitet i organisationen kring cuperna, och

Ordförande fotbollsektionen Sävar IK

Information om
SävarNytt

Hyr klubbstugan!
Annonsera i
SävarNytt!

Hör av dig om du vill annonsera eller
få mer information!
Tfn: 070 232 42 00
Mejl: kansliet@savarik.se
Färdiga annonser till
nästa nummer mejlas in
senast den 5 november.
Preliminär
utdelningsvecka

Sista dag för
inlämning
av underlag

47--------------------- 5 november

50------------------21 nov.

4---------------------- 5 januari
8---------------------- 5 februari

Allhelgonacafé

Besök kyrkogården och få lite
värmande fika. Kyrkan är öppen
så kom in en stund för vila,
ljuständning och kanske ett samtal.
sävar kyrka, fre 5 nov 13.00–18.00
botsmarks kyrka, fre 5 nov 10.00–15.00
holmöns kyrka, fre 5 nov 16.00–20.00

Minnesgudstjänster
Vi tänder ljus och minns alla de
som lämnat oss under året.
sävar kyrka, lör 6 nov 15.00
botsmarks kyrka, lör 6 nov 11.00

Läs SävarNytt på www.savarik.se

Adress: Aspvägen 30, 918 31 Sävar

foto: Håkan SjunneSSon/ikon

Tack Sävar för en
fin fotbollssäsong!

Kontakta kansliet
070 232 42 00 f.m.
eller
kansliet@savarik.se
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Ord & toner till tröst

En musikgudstjänst i allhelgonatid.
Medverkar gör sångare, musiker
och präster från alla kyrkor i Sävar.
sävar kyrka, sön 7 nov 18.00

Du behöver inte bära
hela sorgen ensam
Våga dela din sorg med andra som
du har förtroende för – familj,
vänner eller personal och volontärer
i Svenska kyrkan. Det finns möjlighet
till samtal med diakon eller präst och i
församlingens sorgegrupper kan du få
dela både sorgen och livet med andra
som förlorat någon. Ring 090–71 25 00
så berättar vi mer.
Jourhavande präst når du alla
kvällar och nätter via 112.

Priserna gäller vecka 43 t o m 31/10-21.

Från
vårt eget
kök!


4990
/st



Gäller
onsdag – söndag!

Räkmacka Sävarköket.

TACK!

Tack alla ni som besökte vår nyinvigning
av butiken förra veckan! Det var väldigt roligt
att höra och se era reaktioner på förvandlingen
vi gjort hittills. Men vi är inte klara än, arbetet
fortsätter för att utveckla butiken och vara
det självklara valet för er kunder.
Våra största fokus i förvandlingen har varit att jobba
med matglädje, inspiration och hållbarhet. Vi har gett
butiken ett ansiktslyft och satsat mer på färskvaror i vårt
sortiment. Vår förhoppning är att ni kunder ska bli
inspirerade och känna matglädje när ni handlar hos oss.
För att minska vårt klimatavtryck så har vi bytt ut kylar
och frysar mot nya klimatsmartare varianter. Även
belysningen har bytts ut mot energisnål LED-belysning.

Välkommen åter!
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49
90
4990
/kg

/kg

Lösviktsgodis Gottmix.

Jfr pris 49:90/kg. Max 3 kg/hushåll.

Helgskinka Olle Nybergs.
Svensk köttråvara. Ca 2 kg. Jfr pris 49:90/kg.

Öppet
alla dagar 7–21
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Din personliga traÞkskola

körkortsåklart.se

AM-moped klass 1 / A-traktor
Samtliga kurser fšr 2021 Þnns att
boka i E-handeln - planera redan nu!

Intro-kurs för privat övningskörning
Obligatorisk kurs för både handledare
och elev. Alla kurser fšr terminen Þnns
redan fšr bokning i E-handeln.

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.

UMEÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Rodmark Åbergs

Det är vi som hjälper Dig

V. Esplanaden 7 (vid Djurmagneten) maila: info@korkortsaklart.se
hemsida www.korkortsaklart.se
ring: 090-12 21 00

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

Tung släpvagn BE / B-utökad B96
120min lektion och ekipage lastat och
klart utkört till körprovet 3.200 kr

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!

Förarbevis snöskoter den teoretiska delen
sker via Zoom på distans. Samtliga kurser för
sŠsongen Þnns redan att boka i E-handeln

Mårten, Annika, Kjell, Charlotte, Josefine, Clara.

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

Besök vår hemsida www.umeabegravningsbyra.se

Hudvård, färgning fransar och bryn,
fransförlängning, nagelförlängning,
permanent makeup, piercing mm..

•

Trädfällning

•

Stubbfräsning

•

Röjning

•

Traktor tjänster

•

Ristransport

•

Uthyrning av:
markvibrator

•

Försäljning av:
Ved, Jord
Grus och
stenmjöl

•

√

√
√
√

PLASTGOLV
KAKEL & KLINKER
TRÄGOLV
GOLVAVJÄMNING

Din lokala städfirma i Sävar
Våra tjänster:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi utbildar dig
på motorsåg och
röjsåg

070 395 35 28
Generalsvägen 34
Sävar
Kontakta oss på 073 025 35 26
www.osterlundsskog.se

DIN GOLVENTREPRENÖR
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www.headtotoe.nu
facebook.com/headtotoesavar
www.instagram.com/headtotoeumea

Fönsterputs
Flyttstädning med fast pris
Hemstädning
Trädgårdsarbete
Snöskottning
Kontorsstädning
Vårstädning
mm

Våtrumsauktoriserad

Anita D-Stenberg
070-538 98 08

PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

savarhemservice@gmail.com
www.savarhemservice.se
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070 598 11 21, 090 14 15 30

Sävar IK's Idrotter
Hårt arbete bakom efterlängtad fotbollscup
Sista helgen i september kunde Sävarcupen äntligen gå av stapeln. Visserligen inte lika stor som vanligt,
men så efterlängtad, efter ett och ett halvt år utan stora sammankomster.
Föräldrarna i fyra ungdomslag och spelarna i klubbens äldre lag har arbetat hårt, både inför cupen och
under själva speldagarna, för att cupen ska bli verklighet. Matcher och domare schemaläggs, kakor bakas,
burgare grillas och bilar ska parkeras snyggt och prydligt. Utan alla dessa ideella krafter hade Sävarcupen
inte varit någonting. Nästa år siktar vi på en fullstor cup och att vi har kunnat lägga pandemin och allt vad
restriktioner heter bakom oss.
Cupen i siffror
• Spelplaner: 7
• Spelade matcher: 108
• Domare: 50
• Deltagande lag: 53
• Representerade klubbar: 16
• Serverade koppar kaffe och te: 1000
• Bakade långpannor kaka: 30
• Arbetade pass: 154
Sponsorer
•
•
•
•

Jokke’s stipendium
Jokke’s stipendium
har delats ut i 20år
och i år var sista året
som detta stipendium delas ut. Joakims
dotter Lina Stenlund
var på plats för att
dela ut pris till årets
vinnare. Årets vinnare är Agnes Assmundsson och Andaras Outakoski vilka
båda röstades fram
från sina respektive
lag med motivering :

JOBmeal sponsrade med kaffe, kaffemuggar
och lån av bryggare
Ica Sävar sponsrade med godis, korv och dricka
Umeå assistans sponsrade med lån av en liten
lastbil
Kronans Apotek Sävar sponsrade med vinylhandskar

/ Jennie Vennberg

och fotbollskunnande med ett
gott kamratligt och
föredömligt uppträdande både på- och
utanför planen".
Grattis Agnes och
Andaras!

De är både duktiga
fotbollsspelare som
kombinerar ett stort
intresse, träningsvilja
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Idrott till glädje för alla – tack för mig!
Jag har levt med Sävar IK i totalt tjusiga
tjugo år. Först som tränare och lagledare,
och sedan som ordförande de senaste
sex åren. När jag nu lämnar vidare så vill
jag ta fasta på vår verksamhetsidé och ge
följande medskick för framtiden!

möjligt för barn, ungdomar och vuxna!

Idrott ..: Fortsatt fokus på ett sunt och livslångt
idrottande där olika former av motion och rörelse
ingår!

•

att vi har så bra helhetssyn i föreningen och styrelser som vill samarbeta mellan olika idrotter
och sektioner!

•

Maria, Inge och styrelsen som gjort det både
möjligt och roligt för mig att vara ordförande,
och för allt de gör för föreningens bästa

Glad och trygg med att nu överlämna ordförandeskapet och fortsatt arbete till:

.. till glädje.. : Att ha roligt är det viktigaste för att
både ledare och aktiva ska vilja och orka fortsätta
.. för alla! : Sävar Ik är till för alla, vilket är den
största utmaningen. Vi vill ge möjlighet och rättvisa
villkor för tjejer och killar, och för alla människor
med varierande behov och förmåga.

•

en så positiv och driven person som Linda,

•

en så kompetent föreningsstyrelse och

•

sådan professionell personal som Maria och
Inge

Ta väl hand om varandra!

Julkalender, som är en
enda stor skraplott

Ny lott, Färgfemman.
Kostar 30kr/styck.

/Staffan

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

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

Tacksam för
•

Lotter från Folkspel som säljs av
Innebandysektionen under hösten är:

alla ledare och andra ideella krafter som vill
utveckla och göra en så bra verksamhet som

Linda - Vår nya ordförande
Till vardags arbetar jag som jämställdhetsstrateg
på Umeå kommun. Jag har ett barn i gympa och
har varit aktiv i utvecklingsrådet i Sävar IK och vice
ordförande sen förra årsmötet.
Jag ser fram emot att få lära mig ännu mer om föreningen. Jag ser också fram emot att tillsammans
med resten av styrelsen fortsätta arbeta för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningen
att driva verksamhet och att utvecklas.
Sävar IK är en unik förening som är till stor glädje
och trygghet för så många, och jag vill att vi ska bli
ännu fler! Visionen är att vara hela Sävars IK, och
min förhoppning är att föreningen fortsätter att
växa och utvecklas på det fina sätt den gjort, inte
minst under Staffans ordförandeskap.

Jag heter Linda Gustafsson och bor sedan sex år tillbaka i Skeppsvik med min
familj som består av Daniel, Stig och Lovis, hunden Bosse och katten Tullarn.

/Linda Gustafsson

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

Vi gillar Sävar.

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

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.

Kabele Skincare
Auktoriserad Hudterapeut
Dipl.Fransstylist, Dipl.Microneedling

Du får personliga råd av oss
oavsett om mötet sker digitalt, via telefon
eller hos oss på bankkontoret.

070/686 36 77
www.kabeleskincare.com
Marie Kabéle,
Älvängsvägen 4, Sävar
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Dags för körkort!

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

Just nu 4.300 kr

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

tillsammans
för en framtidssmart
skog

LÖPANDE
KURSSTART
ER!
B-körkort
AM-körkor
t

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

PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR
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ERSBODA Formvägen 9B
090-18 21 44
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

För kontaktuppgifter och för att läsa
mer om oss, se holmen.com/skog.

Fl

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

För oss på Holmen är det viktigt att finnas nära dig som äger skog. Det ger dig
trygghet och oss förståelse för just dina
behov. Då får vi också de bästa möjligheterna 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.

072-200 29 97
www.karolinasfotvard.se
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holmen.com/skog
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Ny Bistro öppnar snart

1 8 0 9 Bi s t ro n fö r a l l a
Generalsvägen 23
918 31 Sävar
Instagram: @bistro1809

Facebook: bistro1809 Hemsida: www.bistro1809.se
Mail: kontakt@bistro1809.se
Tel: 073-906 28 71
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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
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Sävar

VIKTIGA TELEFONNUMMER I SÄVAR
Affärer

Ankis Tyg & sy (Umeå)
ICA Sävar
Kronans Apotek Sävar
LE:s Radio TV
Sävar Blommor

Bank

Handelsbanken

090-153680

Begravningsbyråer
Umeå Begravningsbyrå

Bilservice, Bensin

Bil & Båge
Engmans Macken/Kanotuthyrning
Körkort Såklar
Lube-Tools
Laga bilen i Umeå AB
Peters Bil Rostdoktorn

Frisörer
Frisörerna
Broklippet

77 71 60

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

507 90
070 600 65 52

Föreningar

Sävar IK
Sävaråns FVO
SävarNet - (savar.se)
Sävarådalens Trädgårdssällskap

Församlingar

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

Kommun, Skola, Vård
Biblioteket

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

Folktandvården
Karolinas medicinska fotvård
Sävar Hälsocentral

Restaurang, Catering
Restaurang Kvarkenfisk

Skönhetsvård

Head to toe
Kabele Skincare

Företag

Assemblin VS AB
Brändströms El AB
Brändströms Golv i Norum
Enably
Henkes Bygg & Skruvplint
Kabelab AB
Lundbergs Bygg AB
Lundquist
Marklunds VVS & Bygg AB
Sävar Hemservice Ek. För.
Sävar kanotuthyrning
Sävar sport- & reklamtryck
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst

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

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

16 40 60

Annonsera i SävarNytt
så stödjer ni
idrottsverksamhet!

785 93 82
072 200 29 97
785 44 47

12 99 90

070 395 35 28
070 686 36 77

010 475 33 26
070 374 98 44 / 45
070 598 78 95
090 70 66 50
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
073 025 35 26

