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Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar 
härmed verksamhetsberättelse för år 2009.  

 
Styrelsen har under året bestått av: 
 

Stefan Rudolfsson  Ordförande 
Nicklas Jonasson  Sekreterare 

Roland Sandström  Ledamot 
Robert Möller   Ledamot 
Björn Norman  Ledamot 

Samuel Öberg  Suppleant 
Ulf Lundmark  Suppleant  
  

Styrelsen har haft 3 st protokollförda möten under året och ett antal 
arbets- och telefonmöten. 

 
Angående kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 
 

Hemtjänsten hyr Djäknegården för sina morgonträffar, gruppmöten 
och som lunchställe.  
 

Dagbarnvårdarna använder Djäknegården för sina gruppträffar två 
dagar i veckan. Där träffas vi och gör olika aktiviteter tillsammans t.ex. 

lilla vinter-os, matte för små barn, pyssel mm. 
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Djäkne 
Aktiviteterna riktar sig till elever i årsklasserna 4 – 6 i Kasamarks skola 
eller med omnejd. Föreningen har under lång tid anordnat detta. Det är 

många och glada ungdomar på våra fredagskvällar. Deltagarantalet har 
varit mellan 14 - 43 ungdomar under 16 tillfällen. Aktivteter under 

vinter började med skridskor, film, disco, dans m.m. Våravslutningen i 
maj var i Brunnsjön, och här fick man prova på luftgevärsskytte, 
pilblåsning, fiske och att framföra kanot och kajak. Att grilla en korv är 

gott!! Vi avtackade även Carina Bäckman som har hjälpt oss under 
många år. Tack! 

En fredagskväll under hösten fortsatte med att polisen kom med 
blåljusen. Det var en utryckning p.g.a. olydiga ungdomar!. HeHe!! Vilket 

var mycket uppskattat. Halloween har fortsatt och blivit ett stående 
dragplåster. Mjölk hävning på tid har utförts och peppar kakor har 

bakats. Tack till föräldrar i årskurs 4 som ställer upp och hjälper till. Vi 
är en härlig grupp som det flyter på bra med. Ulf Lundmark, Carolin 
Sandström, Annika Isaksson, Magnus Wolfwats, Jeanette Johansson 

och fam Larvia.  
 

Djäknegården.. 
Vilken bra lokal vi har för våra ungdomar! 

Den kan våra ungdomar själva utnyttja mera. 
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Toalett renovering 
Styrelsen har sökt bidrag i flera omgångar för att kunna 

handikappanpassa och renovera toaletterna i Djäknegården. Vi fick 
klart med det sista huvudbidraget under sommaren. Då gjordes 
bedömningen att det skulle gå genomföra handikappanpassningen till 

största delen med bidragen vi fått. Efter att lagt ut jobbet på ett flertal 
anbud, var offerterna klart högre än våra egna beräkningar. Detta 

gjorde att vi blivit något försenade med byggstarten av toaletterna. 
Bernt har påbörjat rivningen av golvet i is rummet, han har även haft 
fullt upp med att tina vattnet som har fryst 3 ggr i vinter. Det ska han 

ha ett stort tack för.  Vi har tillslut gjort klart med en liten lokal 
byggfirma som klarar budgeten som lagts. Förhoppningen är att jobbet 
skall vara klart under våren 2010.  

 
Djäknegården har dränerats om.  

Vilket var ett ganska omfattande arbete, där både grävmaskin och 
traktor arbete krävdes. Vi nyttjade Djäkneböles lokala entreprenad 
firma som gjorde ett bra arbete. 
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Julfesten som är våran populäraste aktivitet drog även i år ett stort 
antal deltagare, cirka 90 personer. Det som är särskilt kul med 

Julfesten är att åldersspannet är stort, från 1 år till cirka 80 år. Vi 
tackar arrangörerna som i år var Bjännsjö gruppen. 

 
 
Övrig traditionell festlighet under året var Valborgsfirande.          

Som varje år överraskar Positivt med ett av Umeås vackraste och mest 
välkomponerade FYRVERKERI. Vi tackar våran egen Pyrotekniker 
Roland för en fin tradition. 
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Övrigt 
Året avslutades med julotta i missionshuset. Som även i år var mycket 

populärt, där familjen Stolterman och Bertil Wännman tillsammans 
med släkt och vänner stod för en mycket fin sång och musik upplevelse. 
 

Hemsidan för DIFF är i bruk, i dagsläget finns information om 
föreningens verksamhet, kontaktuppgifter, aktuella bilder från 

evenemang m.m. på hemsidan. Framför allt finns mycket information 
om Djäknegårdens ungdomsverksamhet. Adressen till hemsidan är 
www.dbnet.se.  

 
Städjouren har även det här året fungerat bra vilket är viktigt för att 
kunna ha en bra uthyrning.  

 
Vår underhållsgrupp gör ett bra arbete med skötsel av Djäknegården 

och föreningens anläggningar. 
 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt ställt upp för föreningen. 
 
Slutord 
Det gångna året har varit ett ganska krävande år för styrelsen och 

medlemmar. Eftersom vi har genomfört och påbörjat flera stora projekt, 
som är ganska arbetskrävande. Jag tror att det kan vara svårt att förstå 

hur mycket ideellt arbete som läggs ner varje år för att våran gård ska 
hållas igång.  
Vi i styrelsen ser gården som en viktig länk för våra ungdomar som har 

högsta prioritet för oss. Jag tror att det bland många av våra 
medlemmar som bott i byarna kring Djäkneböle sedan barnsben, kan 

intyga om att Djäknegården varit en bra samlingspunkt. Vi i styrelsen 
hoppas att traditionen med att ha en egen bya gård kan leva vidare i 
många generationer till. Men detta kräver ett visst engagemang av 

medlemmarna. Det som känns positivt är att nyinflyttningen är stor. 
Vilket också gör att vi är fler som behöver gården och att fler kan hjälpa 
till att driva den. Hör gärna av er till mig om ni är intresserad att hjälpa 

till med något som rör Djäknegården. 
 

 
STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH 
FRITIDSFÖRENING 

 
 

Stefan Rudolfsson  Nicklas Jonasson   
Ordförande   Sekreterare 

 

 
Roland Sandström  Robert Möller Ulf Lundmark 
 

 
Björn Norman  Samuel Öberg 
 

http://www.dbnet.se/

