
Mats & Andreas ger dig 
mer värde för din skog
Som medlem i Norra Skog erbjuds du alltid våra bästa 
priser, rabatter och premier. Du är med och delar på 
vinsten vi skapar och dessutom får du förmånlig ränta 
på de affärer du gör hos oss. På så sätt ser vi till att en 
levererad kubikmeter aldrig slutar att växa i värde för dig.

Mats Warensjö 
070-598 50 80

Andreas Ekegren-Hällgren 
073-078 70 18

November 2022  Delas ut till hushåll i Sävar

Från Sävar till VM-guld och SSL
Maja Lindsjö, uppvuxen i Sävar, har redan som 19-åring en gedigen meritlista som innebandymålvakt. Läs om 
hur hon ser på sitt spel, sina förebilder och hur det var att stå i mål i en straffläggning i en VM-final.
SID 6

Krönika: André Jacobsson  
Ordföranden i innebandysektionen har ordet och skriv-
er om vad som är på gång inom sektionen. Även du 
“som inte kan något om innebandy” kan vara med och 
bidra!
SID 2

Våra idrotter: Innebandy  
Helgen den 7-9 oktober gick Umeå Floor-
ball Festival av stapeln och flera av Sävar 
IK:s innebandylag deltog. Spana in några 
bilder från cupen på sidorna 8-9

 Foto: Tomas Brandt Wangel



Krönika Innebandy

Gå på julkonsert
BARNKÖRERNA  
JOYKIDS & JOYVOICE
En konsert med julstämningen på topp.

lör 3 dec 15.00 & 16.00, sävar kyrka 
OBS! Hämta din gratisbiljett på svenskakyrkan.se/savar-holmon  
eller församlingens expedition med start 21 november.

TÄFTEKÖREN & SEASIDE GOSPEL
Gästsolist Emma Örnberg.

lör 10 dec 16.00, täfteå byakyrka

KALLE MORAEUS  
& SÄVAR KYRKOKÖR
Folkkär spelman skapar julmagi.

sön 11 dec 18.00, sävar kyrka
OBS! Hämta din gratisbiljett på svenskakyrkan.se/savar-holmon  
eller församlingens expedition med start 28 november.

MESSENGERS
Gospelkören från Vasakyrkan i Umeå öser in julen.

tor 15 dec 19.00 sävar kyrka

CANORUS & UNGDOMSKÖREN
Jul i gospelns tecken med Sävarsångare i alla åldrar.

sön 18 dec 18.00 sävar kyrka

allt som händer i advent och jul hittar du  
på www.svenskakyrkan.se/savar-holmon

Det sägs ibland att det blir allt svårare att engagera 
människor för uppdrag inom idrotten, kulturen eller 
andra områden av civilsamhället. Om det är sant så 
kanske Sävar i allmänhet och Sävar IK i synnerhet är 
undantaget som bekräftar regeln. Visst får även vi an-
stränga oss ibland för att finna ledare, men det frivilliga 
engagemang som läggs ner av många, många ledare 
inom Sävar IK är fantastiskt. Många tusen arbetstim-
mar görs varje år av ett stort gäng frivilliga ledare. Vad 
dessa arbetstimmar betyder för våra barn och ungdo-
mar idag och i framtiden är nog omöjligt att fullt ut 
veta. Inom idrotten lär de sig att samarbeta, att utmana 
sin ”comfortzone” samt att respektera andras åsikter 
och personligheter. Förhoppningsvis får de också med 
sig goda hälsovanor för livet, vilket är ovärderligt. Att 
de dessutom har roligt och genom den träning som 
idrotten ger får lättare att klara av skolan är en fin bo-
nus.

Att som ordförande få viss överblick över allt det fina 
arbete som görs är inspirerande.

Jag vill säga ett jättestort tack till alla er ledare och 
tränare inom innebandyn, som bygger sarg (flera gång-
er i veckan), bär träningsväskor, planerar träningar 
och matcher, bokar matcher, fyller på sjukvårdsväskor, 
gör scheman för fikaförsäljning, beställer och sorterar 
matchtröjor och allt annat arbete som ni ägnar er åt. 

Jag vet att den största bekräftelsen kommer från våra 
barn och ungdomar själva, när ni märker att de har 
roligt, växer och utvecklas. Glädjen i ett barns ögon 
som just övervunnit sin egen rädsla och kastat sig ut 
i aktiviteten är värd allt. Men jag hoppas ni också får 
möta tacksamhet från föräldrar och andra vuxna runt 
omkring som ser vilket fantastiskt arbete ni gör.

I sektionen är vi glada att återigen ha ett damlag i inne-
bandy. Eftersom vi som förening vill att det ska vara 

möjligt att idrotta länge 
i Sävar, så är våra se-
niorlag jätteviktiga. De 
blir förebilder, och en 
möjlig väg för våra unga 
att fortsätta idrotta här 
i byn när de blir äldre. 
Vi är också glada över 
att ha utvecklingslag för 
både flickor och pojkar. Samarbetet med Täfteå är en 
viktig kugge i vårt arbete, och vi har under hösten mött 
styrelsen för Täfteås innebandysektion för att stärka det 
arbetet ytterligare. 

Vi har av Västerbottens innebandyförbund blivit in-
bjudna till ett projekt med matchvärdar, något som vi 
ju redan har implementerat i vår förening. Där erbjuds 
en kort utbildning (30 minuter på video) som ska ska-
pa ytterligare trygghet för spelare, ledare, domare och 
publik. Vi har också blivit erbjudna en utbildning för 
våra ledare som ges av utbildade domare, för att öka 
kunskapen och dialogen kring matchsituationer.

Under hösten arbetar vi för att stärka arbetet inom våra 
olika team, allt för att göra sektionens arbete för inne-
bandyn i Sävar så stark och bra som möjligt. Här finns 
möjlighet att hjälpa till för dig som tänker ”jag kan 
inget om innebandy” men ändå vill bidra till att ge våra 
barn och unga de bästa förutsättningarna. Vi behöver 
några som samordnar utbildning/fortbildning för våra 
ledare och tränare. Vi behöver också de som samordnar 
sektionens arbete kring försäljning och sponsring. Hör 
av dig till oss i styrelsen om du vill hjälpa till, eller om 
du har frågor.

André Jakobsson, 
ordförande innebandysektionen

Återigen dags för innebandysäsong!



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 fi xar!

Det är vi som fi xar resten 
om du fi xar festen!
Med mycket kärlek gör vi mat och godsaker som 
lyfter varje tillställning! Nu är det dags igen för den 
mysiga tiden på året då mörkret faller och vi träffas 
och umgås kring middagsbord och tända ljus.

Julbord? Nyårsfest? Oavsett vad som fi ras så fi xar 
vi maten. På så sätt kan du slippa stå i köket och 
fi xa och istället ägna gästerna mer tid, bra va?

Julkorg, storJulkorg, mellanJulkorg, mellan

449k
/st

JultallrikJultallrik

149k
/st

Julkorg, litenJulkorg, liten

299k
/st

Julkorgar
– bästa julklappen 

till den som har allt!

Julkorg, stor

649k
/st

Öppet alla dagar 7–21

Handla 
från soffan,

 dygnet runt på 
ica.se/savar!

Vi är
stolt sponsor 
till Sävar IK!

 dygnet runt på 
ica.se/savar!

Handla 
från soffan,

Handla 

Du följer väl o�  på 
facebook & Instagram? BUSSGODS

Tel 500 01, Tel chark 500 07. 
Inspireras på ica.se/savar 

Onlinehandeln kan ha skillnad 
i sortiment.

Välkommen till en lite närmare stormarknad!

Vackrare 
vardag med

våra blo� or!

Bli gäst på 
din egen fest med 

vår catering!

149k
Besök vår 

hemsida för aktuella 
priser och övrig info. Du är 
välkommen att lämna din 

beställning senast fyra 
vardagar före hämtning. 

Ring och beställ på 
tel 090-500 07.
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Maja Lindsjö, uppvuxen i Sävar, spelar nu för 
Warberg IC i SSL som är högsta ligan för inne-
bandy i Sverige. Hon värvades till Warberg IC 
inför säsongen 2022/2023 direkt efter att ha 
gått ut Riksinnebandygymnasiet. Utöver det-
ta har Maja även ett VM-guld på meritlistan 
då hon med U19-landslaget vann VM-finalen 
2022 mot Tjeckien efter en riktig straffrysare. 

Hej Maja! Hur trivs du i Varberg?
- Jättebra! Jag har bott här i ett halvår ungefär 
nu och ångrar verkligen inte att jag tog beslutet 
att åka ner. Vi har haft en lite kämpig säsong 
hittills, men känslan i laget är bra och vi pratar 
mycket om hur vi ska nå våra mål. 

När och varför började du spela innebandy? 
- Det var i lågstadiet. Alla kompisar börja-
de spela, så jag började också och blev fast. 
Lagsport har betytt väldigt mycket för mig, jag 
trivs med den kulturen och att ingå i ett lag. 
Höll du även på med andra sporter när du var 
liten?
- Jag spelade också fotboll i Sävar tills jag bör-
jade första året på gymnasiet, då jag kände att 
jag behövde välja. I fotboll spelade jag både 
målvakt och utespelare. Det var lite skönt med 
omväxling från innebandyn på sommaren. 

Har du något särskilt minne från Sävar IK-ti-
den?
- Jag minns från när vi spelade Paradiscupen 
i Ö-vik att det var så roligt att idrotta och det 
var så familjär stämning i laget. Alla tog verkli-
gen hand om varandra! Jag vill även passa på 
att tacka några personer i Sävar: Thomas Lund-
berg, Ulf Arvidsson, Eva Britt Sjöberg, Lars-Erik 
Enholm och Micke Söderlund. Jag vill också 
tacka Janne Lundmark som peppade mig att 
tro på mig själv när jag var 9-10 år och sa att 
“om du bara fortsätter träna så kommer det att 
löna sig, du kommer att bli bäst”. Han är en stor 
anledning till att jag fortsatt spela.

Hur kom det sig att du blev målvakt?
- Det föll sig ganska snabbt att jag provade stå 
i mål, jag spelade någon träning med klubba 
men trivdes bättre i målet. Det är nästan alltid 
brist på målvakter i innebandyn också, så folk 
uppskattade att jag ville stå och var väldigt 
peppande.

Hur kommer man in på 
Riksinnebandygymnasiet?
- Det är åtta tjejer som kommer in varje år. Man 
söker in och sedan är det olika uttagningar 

där de tittar på det fysiska, det mentala och 
att man har det som krävs för att satsa. De går 
även på betyg.

Hur var det att gå där?
- Helt fantastiskt. Jag har lärt mig så otroligt 
mycket och fått vänner för livet. Man bor på ett 
elevhem på skolan (Maja Beskowgymnasiet) 
och spelar som ett lag i serien.

Har du någon förebild?
- Det finns många! Frida Rydfjäll är en av de 
spelare som gjort att jag velat gå och kolla på 
matcher. Hon spelade i Iksu, och var inte mål-
vakt utan forward, men i mina ögon spelar det 
ingen roll vilken position man har utan man kan 
vara en förebild ändå. Hon älskade idrotten och 
det kändes som att hon såg mig. En annan fö-
rebild är Sara Hjorting, målvakt som man sett 
spela i VM till exempel. 

Vad är din främsta styrka i målet?
- Jag har pondus, jag gillar att ta för mig på ett 
ödmjukt sätt. Jag försöker ha en bra kommuni-
kation med mina medspelare, vill synas, finnas 
där och utstråla en trygghet. Det tyckte jag att 
jag visade under VM.

Vad tänkte du innan straffarna i VM-finalen?
- Innan turneringen tränade jag väldigt hårt och 

“Nyckeln till framgång är 
att aldrig ge upp”

funderade bland annat på vad som kan hända 
i värsta fall, och det är ju straffar i en final. Men 
jag har alltid tyckt om straffar och gillat att vara 
den som kan bli matchvinnare, så det gäller ju 
att försöka ta fram det. Innan straffarna tänkte 
jag “det här har jag, bara jag gör det jag har 
tränat på”. Man har inte tid att bli nervös eller 
tänka att det inte ska gå bra utan det är bara att 
fokusera. Mina lagkompisar sa till mig efteråt att 
under straffarna var du som en helt annan per-
son - och det stämde, jag var bara i nuet. Efter 
VM tog det ett bra tag innan jag landade, jag 
var trött i en hel vecka. Men jag bevisade mer 
för mig själv än för omvärlden att jag hade det 
som krävdes, och alla drömmar och mål slog in. 

Vad är ditt nästa mål?
- I första hand är det att lägga tid på att växa in 
i att spela i högsta ligan med Warberg. Att bli 
bekväm i den rollen och att vara på högsta ni-
vån. Just nu vill jag tänka på nuet, träna på och 
fokusera på att laget ska ta en slutspelsplats. 

Finns det någonting du önskar att du hade ve-
tat när du var yngre, som du vet nu?
- Att låta saker ta den tid som behövs, fortsätt 
kämpa och stressa inte om det går dåligt på en 
träning eller match. Jag hade svårt att förlora 
eller vara stolt över mig själv om det gick min-
dre bra, och det har jag jobbat jättemycket med. 
Idrott är så mycket mer mentalt än man tror. 

Och det kanske jag även skulle vilja skicka med 
till de som är yngre idag, ta det lugnt, din tid 
kommer! Fortsätt köra på, även om det känns 
som att det inte händer något, det kommer! 
Nyckeln till framgång är att aldrig ge upp utan 
fortsätta kämpa. 

Vad är det som gjort att du stannat kvar inom 
idrotten?
- Det skulle jag nog säga är lagkänslan, att man 
vinner tillsammans och förlorar tillsammans. Jag 
är också uppvuxen i en idrottande familj, och i 
skolan spelade vi mycket innebandy och fotboll 
på rasterna. Det var generellt mycket rörelse i 
min vardag under uppväxten, det var liksom en 
självklarhet att röra på sig. Jag vill också verk-
ligen tacka Sävar IBF för att föreningen drog 
innebandyn till byn, det är nog inte bara jag 
som är tacksam för det. Det är jätteviktigt att vi 
har idrottsrörelsen i Sävar.
Text: Josefin Högberg 
Foto: Privat

På söndag 27/11 kommer vi fi ra första advent 
tillsammans med några av våra samarbetspartners. 
Välkommen!

Lördag 26/11
Kl 11.00–15.00: Fika på ICA.

Kl 18.00: Sävaråkyrkan och EFS arrangerar 
Julevandring med start vid ICA (vi bjuder på glögg).

Schema för söndag 27/11

Kl 10.00: Adventsgudstjänst i Sävaråkyrkan.
Kl 12.00: Hantverksutställning i Sävaråkyrkan.

Adventsfi rande i Sävar!

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

Adventsfi randet utanför ICA kickar igång 
söndag 27/11 kl 12.00.

Kl 12.30: Kyrkan sjunger julsånger utanför ICA.

Kl 12.00–15.00: Svenska kyrkan bjuder på glögg 
och pepparkakor. Sävar IK informerar om köpbaserad 
sponsring och säljer sina merchandise.

Kl 12.00-15.00: Fiskedamm för alla barn.

Kl 13.00–14.00: Överraskning med tomte. 
Barnen kan lämna in sin önskelista till tomten. Barnen kan lämna in sin önskelista till tomten. 



9
8

Vykort från några av våra härliga lag 
som deltog i Umeå Floorball Festival!

P10 var ett av lagen från Sävar IK som deltog i cupen. Foto: Malin Bjuhr

F08 startade säsongen med Umeå Floorball Festival. Foto: Jenny Holmberg

P08 vann sin klass i Umeå Floorball Festival 2022 - stort GRATTIS! Tredje gången gillt mot samma 
motståndare i finalen, snyggt kämpat! Foto: Stefan Sundquist

Damlaget säsongen 2022/2023

En bild från kickoffen för damlaget i innebandy. Foto: Fredrik Edholm

Sävar IK:s idrotter Innebandy
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PÅSKLOVSV.16
918 32 SÄVAR

Kjell Brändström 
070 598 78 95 
kjellb@live.se

Flytspackling

Mattläggning
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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

Formvägen 9B, Ersboda 
090-182144 
www.lagabileniumea.sewww.lagabileniumea.se 
info@lagabileniumea.se

 

Boka direkt via QR koden 

072-200 29 97 
www.karolinasfotvard.seVälkommen!

”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.

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

Christian Jacobson 
virkesköpare Umeå
tel 090-15 37 44

sca.com/skog
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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

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

Teckna Korpen GULD 
och få möjlighet att 
träna med Sävar IK/
Korpens alla aktivi-
teter under 2023. 
Använd QR-en för att 
anmäla dig.

http://www.umeabegravningsbyra.se


Tisdagar erbjuder vi en frukostbuffe

À LA CARTE

FIKA

CATERING

Abonnera oss för speciella tillfällen!

Öppettider
måndag: STÄNGT

tisdag-torsdag: 11:00-18:00
fredag: 11:00-22:00
lördag: 12:00-20:00

söndag: STÄNGT

6:30-9:00

@bistro1809 bistro1809www.bistro1809.se

Ring vid frågor eller bokningar 073-906 28 71 eller titta in på vår hemsida

F u l l a  r ä t t i g h e t e r

Lunchbuffé tisdag-fredag
11:00-13:30

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

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

• Försäljning av: ved, jord, 
grus och stenmjöl

• Trädfällning

• Stubbfräsning

• Röjning

• Traktor tjänster

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

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

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



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

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

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

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

för en  
framtids- 
smart skog
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 070-286 86 00 
Johan Åhman 070-299 56 90

holmen.com/skog



Telefonnummer i Sävar
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
Bibliotek 090 16 40 60
Folktandvården 090 785 93 82
Karolinas medicinska fotvård 072 200 29 97
Sävar Hälsocentral 090 785 44 47
 
Skönhetsvård 
Head to toe 070 395 35 28
Kabele skincare 070 686 36 77

Företag
Brändströms El AB 070 374 98 44/45
Brändströms Golv i Norum 070 598 78 95
Henkes Bygg & Skruvplint 070 299 55 51
Kabelab AB, elektriker 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
Ögrens Kyl & Energi 090 206 00 60
Österlunds skogs-&trädgårdstjänst 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: 52, 4, 8, 13
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

Affärer
Ankis Tyg & Sy (Umeå) 090 506 95 
 ICA Sävar 090 500 01, 500 07  
Kronans Apotek  0771 612 612 
 LE:s TV-antenn & Parabol 090 509 20
Sävar Blommor 090 509 80

Bank  
Handelsbanken  090 18 54 60 
 
Begravningsbyrå
Umeå Begravningsbyrå 090 77 71 60   

Bilservice 
Bil & båge 090 720 60 20
Engmans macken/kanotuthyrning 070 699 76 69
Körkort såklart 090 12 21 00
Lube-Tools 090 521 78
Laga bilen i Umeå AB 090 18 21 44
Peters bil rostdoktorn 090 500 26

Frisörer
Frisörerna 090 507 90
Broklippet 070 600 65 52 

Föreningar
Sävar IK 070 232 42 00 
Sävaråns FVO 079 065 61 61 
Sävarådalens trädgårdssällskap 070 193 78 44 
SävarNet (savar.se) 070 239 09 99
 070 322 40 80 


