
Mats skapar bästa 
värde för dig 
Genom att planera för rätt åtgärder 
i rätt tid, skapar Mats bästa förut-
sättningar för din skog att växa och 
utvecklas som du vill. 

Ring Mats Warensjö 070-598 50 80

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel

November

Umeå floorball
Läs mer sid 8
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 Om någon för ett år sedan presenterat mig 
som ordförande i Sävar IK – innebandysektio-
nen, hade jag förmodligen fnyst eller skrattat 
åt det. 

Jag, ordförande i innebandyn? Jag som med nöd 
och näppe kan hålla i klubban och aldrig varit 
särskilt insatt i någon idrott. Men när frågan kom 
så tänkte jag: det finns massor av duktiga träna-
re, spelare och engagerade i föreningen som kan 
innebandy, bokningssystem, träningsupplägg och 
bingolottoförsäljning. Min roll blir att hålla ihop 
och försöka samordna. Det har jag ändå viss erfa-
renhet av. Och vilket engagemang det finns!! Varje 
vecka lägger tränare och lagledare många timmar 
på att ordna bra och roliga träningar, matcher och 
andra aktiviteter för barn och ungdomar i Sävar. 

Varje vecka lägger barn och ungdomar många 
timmar på att mötas, värma upp, genomföra olika 

träningsmoment, och inte minst spela innebandy 
på både träning och match – med stor glädje och 
frenesi.

   Visst finns det utmaningar också. Vi har för lite 
tillgång till bra träningstider i bra träningsanlägg-
ningar.  Drömmen om en till idrottshall, gärna 
föreningsägd, finns där, och vi behöver tillsam-
mans fortsätta drömma och kreativt finna vägar 
framåt för att möjliggöra drömmen. Här behöver 
vi tillsammans hjälpa oss att inte bli alltför pessi-
mistiska. Rom byggdes inte på en dag. Om vi tittar 
tillbaka några år och ser vad Sävar IK åstadkom-
mit så är det mycket bra som hänt. Vi får fortsätta 
drömma och jobba för att de ska bli verklighet. 
Och samtidigt måste vi idag göra det bästa av situ-
ationen, vilket jag ser många göra. 

   En annan stor utmaning för oss är att få barn och 
ungdomar att stanna kvar länge i föreningsverk-

Trots att jag bara är en enkel åsna 
fick jag det finaste adventsjobbet 
i historien. Du kanske inte är lika 
stark som jag men tillsammans får 
vi hjälpas åt att bära hoppet när 
världen känns mörk och otrygg. 

1:a advent är starten på ett nytt år i kyrkan. Kanske är 
det nu som du vill ta chansen att se om hoppet kan 
stavas Jesus. 

Du får också 
bära hoppet! 

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 21 november.

50 -----------------21 nov. 
4---------------------- 5 januari 
8---------------------- 5 februari 
12 -------------------- 5 mars

Krönika Innebandy 

http://www.savarik.se
mailto:kansliet%40savarik.se?subject=
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På söndag 28/11 kommer vi fi ra första advent tillsammans 
med några av våra samarbetspartners. 
 
Lördag 27/11
Kl 18.00: Sävaråkyrkan och EFS arrangerar Julevandring med 
start vid ICA (vi bjuder på glögg).
 
Schema för söndag 28/11
Kl 10.00: Adventsgudstjänst i Sävaråkyrkan.
 

Adventsfi randet utanför ICA kickar igång söndag 28/11 kl 12.00.
Kl 12.30: Kyrkan sjunger julsånger utanför ICA
Kl 12–15: Glögg och pepparkakor och information om köpbaserad 
sponsring av Sävar IK genom ICA Sävar. 
Kl 13–15: Överraskning med tomte. Barnen kan lämna 
in sin önskelista till tomten.
Kl 12–15: Korv med bröd och dryck kommer fi nnas till 
försäljning utanför butiken.
 
P.S. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och om 
det blir nya direktiv i vår region går vi ut med info på digitala kanaler.

Detta adventsfi rande är ett samarbete mellan EFS, Sävaråkyrkan, 
Sävar IK och ICA Supermarket Sävar.

Adventsfi rande i Sävar!

Gäller endast i ICA Supermarket Sävar. Inlösentid: 27/11–28/11 2021. 

Kupongen är giltig lördag 27/11 – söndag 28/11 2021.
Giltig i butik. Ej online. Max 1/köp hushåll
Gäller ej lotter, spel, tobak eller receptfritt. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. Med reservation för tryckfel

Adventsrabatt

Namn: ...........................................................................................................

10% Rabatt!

Här skickar vi med en 
storköpsraba�  som du kan dra ny� a 

av hos ICA Supermarket Sävar.�

Adventsfi randet utanför ICA kickar igång söndag 28/11 kl 12.00.

Kl 12–15: Glögg och pepparkakor och information om köpbaserad 

P.S. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och om 

När du handlar 
för minst 500 kr 
så får du…

Adventsfi randet utanför ICA kickar igång söndag 28/11 kl 12.00.
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Vi är ett familjärt företag med 
många års erfarenhet och har 
hjärtat i Sävarådalen där vi 
arbetar med följande:
• Elservice
• Elinstallationer/Reparationer
• Elbilsladdare

Fram till 31/12-21 har vi kampanj på installation 
av elbilsladdare där vi bjuder på 

 framkörningsavgiften.

Ring oss på 090-2060060. 
www.ogrensab.se

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

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

Intro-kurs för privat övningskörning och RISKETTAN hålls i stor luftig konferenslokal på Comfort Hotel Umeå City 

Förarbevis snöskoter och AM Moped klass 1 - teoridelen sker digitalt via zoom - samtliga kurser för 2022 bokningsbara nu! 

Skriv in dig och boka kurser samt körlektioner enkelt i E-handeln på vår hemsida körkortsåklart.se

          Britta                              Salomon                             Maja              

V. Esplanaden 7

www.korkortsaklart.se

info@korkortsaklart.se  


090-12 21 00

PLATTOR & MATTOR
Mikael Olsson

070 598 11 21, 090 14 15 30

Våtrumsauktoriserad

DIN GOLVENTREPRENÖR

 √  PLASTGOLV
 √  KAKEL & KLINKER
 √  TRÄGOLV
 √  GOLVAVJÄMNING

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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Umeå Floorball Festival 1–3 oktober 

Efter en lång pandemisäsong med in-
ställt matchspel var innebandyabstinen-
sen på topp för spelare och ledare i P11 
innebandy. 
Vi beslutade oss därför för att anmäla oss till Umeå 
Floorball festival. Cupen spelades på olika hallar i 

Umeå under första helgen i oktober 

P 11 består av ett rörelseglatt och träningsvilligt 
gäng med härlig inställning och kämpaglöd. Vi 
ledare valde därför att anmäla två lag till cupen 
för att få mesta möjliga speltid per spelare.  Sam-
manlagt hade vi 16 spelare i gång under cupen, 

hälften spelade i Sävar röd och hälften i Sävar vit.  
Vi var anmäla i ”Pojkar Blå” och fick möta lag som 
var födda 10 och 11. Cupmatcherna spelades om 
2x15 minuter och varje lag spelade 4 matcher, två 
på lördagen och två på söndagen. P11 genomför-
de cupen fantastiskt bra och slet verkligen hårt för 
varandra och för laget. Nyckeln till att orka köra 

så hårt på så få spelare och samtidigt leverera fin 
innebandy var att låta bollen göra jobbet och få till 
ett fint och kontrollerat passningsspel. Något som 
killarna klarade av med bravur! 

Mellan matcherna hann vi med en massa annat ro-
ligt, kurragömma, tagen-lekar, se på superligamat-

sävar ik's idrotter

chen mellan Dalen och Helsingborg, heja på varan-
dras matcher och vara klack för några av de andra 
sävarlagen som deltog i cupen (P08, F08, F 10/11). 
Cupspel är ju bara så fantastiskt roligt! Umeå Floor-
ball festival var en perfekt uppstart på säsongen. 
Nu ser vi fram emot seriespelet som sätter igång i 
slutet av oktober. 

Om det är någon född -11 som är sugen att bli en 
del av vårt härliga innebandygäng är de varmt väl-
komna att höra av sig. Vi tränar onsdagar kl. 18-19 i 
B-hallen och fredagar kl. 16-17 i Sävaråhallen. 

/Sara Karlsson, ledare P11 innebandy. 

Fort. från sid2 samheten. Här tror jag att vägen 
stavas kulturbygge. Vi behöver fortsätta bygga en 
kultur av glädje, gemenskap och utveckling. Vi vill 
att så många som möjligt ska idrotta så länge som 
möjligt. Det förutsätter att många tycker det är 
roligt och meningsfullt att idrotta i Sävar IK. Därför 
behöver vi odla en positiv kultur bland ledare, för-
äldrar, utövare och publik. Då kommer fler och fler 
att vilja fortsätta sitt idrottande. 

Den positiva och uppmuntrande stämning som 
vi vill ska prägla våra lag och barnens gemenskap 
behöver också prägla oss vuxna runt omkring. Kom 
ihåg att uppmuntra och tacka era barns tränare – 
de gör ett fantastiskt jobb. Och kom ihåg att upp-
muntra era och andras barn, både vid träning och 
match. Vi kan aldrig bli för uppmuntrande!! Tänk 
om också Sävar IK kunde bli känd bland andra för-
eningar som den förening som alltid uppmuntrar 
och tackar motståndarlag och välkomnar gästpu-
blik på det allra bästa sätt. Det kommer att göra 
skillnad för våra idrottande barn och ungdomar.

   Ytterligare en stor utmaning för oss är rekryteran-
de av tränare och andra ledare. Vi blev i höst tvung-
na att lägga ned vårt damlag, då vi inte lyckats hitta 
någon tränare som kunde ta ansvar. Här hoppas vi 
komma igång igen med ett damlag nästa säsong. 
Hjälp oss gärna med tips om tränare och andra 

drivna ledare som kan finnas med i en sådan sats-
ning. 

Om vi vill att många ska idrotta så länge som möj-
ligt är det viktigt att det erbjuds idrottande hela vä-
gen upp i vuxen ålder i vår förening. Annars riskerar 
vi tappa ungdomarna tidigt till andra klubbar, och 
därigenom få för tunt underlag för att kunna driva 
ungdoms och seniorlag. 

Här vill jag vädja till föräldrar och andra vuxna att 
kliva in i ansvar på olika sätt. Precis som jag, som 
inte är nån innebandykännare, kan du ändå göra 
en insats för föreningen. Du kanske är mormor 
eller morfar till idrottande barn. Eller så har du nyss 
blivit pensionär och funderar på vad du ska göra 
av all tid. Välkommen in i något av våra team som 
arbetar för innebandyn i Sävar. Här finns behov 
av dem som arbetar med material och kläder. Här 
finns behov av att arbeta med kommunikation och 
sköta hemsidan. Här finns behov av att jobba med 
sponsring och försäljning. Här finns behov av att 
jobba med ledarutbildning och utveckling. Kanske 
har du massor av erfarenhet från ett arbetsliv som 
kan komma Sävar IK till del. Välkommen att kontak-
ta mig om du vill engagera dig. Tillsammans kan vi 
göra skillnad.

/André Jakobsson
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Friluftslivets år 2021 har som mål att 10 procent av 
Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 
än tidigare. Friluftslivets år 2021 handlar om att 
lyfta friluftslivet, att få många nya människor att 
vara ute och att visa upp alla de värden som fri-
luftslivet har. Sävar IK arbetar på olika sätt genom 
att erbjuda nya former att vara i naturen som t.ex. 
discgolf, Korpen Challange eller som under nu 
under höstlovet en Halloweenbana arbetat med att 
få fler sävarbor att vara ute. Närmare 200 personer 
från Sävar och Täfteå bidrog till folkfestkänslan när 
reflexbanan smyckades ut och fick besök av lite 

läskiga typer. Ett extra tack till Angelica Johansson 
som arrangerat och fixat.

Rexflexbanan i Sävar är öppen året runt, med start 
vid elljusspåret Sävar IP. Under den mörka delen av 
året så är reflexbanor ett roligt sätt att träna löp-
ning. Ett tips är att springa den med pannlampa för 
att få en härlig fartkänsla #jagharaldrigprovat

/P Höglund

FrilUFtslivets år 2021FrilUFtslivets år 2021

 med Halloweenbana med Halloweenbana

1:a advent på salongen.

25% på 
produkter och presentkort. 

Vi bjuder på  
glögg & pepparkaka.

Öppet 13-17 

Tillskott i Salongen!

Malin, utbildad 
Hud & Spaterapeut 

som erbjuder 
ansiktsbehandlingar, 

fotvård (ej med.), 
massage mm. 

Hudvård, färgning fransar och bryn, 
fransförlängning, nagelförlängning, 

 permanent makeup, piercing, massage, 
fotvård(ej med) mm..

070 395 35 28 
Generalsvägen 34 

Sävar
www.headtotoe.nu  

facebook.com/headtotoesavar 
www.instagram.com/headtotoeumea

Stöd Sävar IK samtidigt  
som du handlar på  

ICA Supermarket Sävar

•
Sävar

Skanna QR kod för mer info. 
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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(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

 Julkalender, som är en 
enda stor skraplott

Lotter från Folkspel som säljs av  
Innebandysektionen under hösten är: 

 Ny lott, Färgfemman. 
Kostar 30kr/styck.

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

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.
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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



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


