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Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar 
härmed verksamhetsberättelse för år 2010.  
 

Styrelsen har under året bestått av: 
 
Stefan Rudolfsson  Ordförande 
Nicklas Jonasson  Sekreterare 
Roland Sandström  Ledamot 
Robert Möller   Ledamot 
Jessica Jonasson  Ledamot 
Ulrica Grundberg   Ledamot 
Ulf Lundmark  Suppleant  
  
Styrelsen har haft 3 st protokollförda möten under året och ett antal arbets- 

och telefonmöten. 
 
Angående kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 
 
Antal medlemmar är cirka 110 st. 
 
Djäkne 
Aktiviteterna riktar sig till elever i årsklasserna 4 – 6 i Kasamarks skola eller 
med omnejd. Föreningen har under lång tid anordnat detta. Ungdomarna trivs 
på Djäknegården.  Föräldrarna ställer upp. Och vi har en bra grupp som 
samarbetar för att det skall fungera. Deltagarantalet har varit mellan 19 – 42 
ungdomar under 14 tillfällen.  I mars var det danskväll med Alex som lärde ut 
flera dansstilar. Våren avslutades med Discobowling i maj inne i stan. Carolin 
Sandström avtackades som ungdomsledare då studierna gör att hon flyttar till 
Östersund. 

Aktiviteter har varit dans, pepparkaksbakning, halloween m.m. 
Hallowen har fortsatt och blivit ett stående dragplåster. Se bild första sidan. 
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Ny ungdomsledare är Evelina Lundmark. Vi är en härlig grupp som det flyter 
på bra med. Ulf Lundmark, Noomi Sandström, Annika Isaksson, Robert 
Möller, Conny Jansson och Magnus Wolfwatz. 
 
Toalett renovering 
Styrelsen har sökt bidrag i flera omgångar för att kunna handikappanpassa 
och renovera toaletterna i Djäknegården. 
Renoveringen slutfördes under våren 2010. Bidragen vi sökt täckte till största 
delen byggkostnaderna som vi betalade för. Sen är det lagt ner många timmar 
ideellt. Till alla som ställt upp för vår förening, ett stort Tack !   
 
 
 
Djäknegården har fått nytt kök.  
Köket har renoverats. Det har även installerats ny spis & diskmaskin. Även 
här har ett antal medlemmar ställt upp mycket bra ! Dom som har gjort detta 
möjligt är Lars J, Robert O, Bernt M, Ingemar S och styrelsen. Utan dessa 
duktiga hantverkare, hade vi inte klarat att få ett nytt kök till vår gård. 
Styrelsens förhoppning är att det nya köket med diskmaskin ska innebära att 
fler vill hyra gården, vilket är en förutsättning för DIFF s överlevnad. 
 
Invigning av det nya köket med Bygg gänget 
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Valborgsfirande på Djäknegården 
Bjännsjögänget hade anordnat årets firande.  
Med ett av Umeås vackraste och mest välkomponerade FYRVERKERI, som 
varje år överraskar positivt ! Vi tackar vår egen Pyrotekniker Roland för en fin 
tradition.  

 
 
 
Julfesten som är våran populäraste aktivitet, drog något mindre deltagare än 
vanligt, cirka 50 personer. Vi höll till på Djäknegården i år, det fungerar bra 
upp till 50 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 medlemmar Djäkneböle överst i byn. 
 
Övriga traditionella festligheter 
 
Året avslutades med julotta i missionshuset. Som även i år var mycket 
populärt, där familjen Stolterman stod för en mycket fin sångupplevelse. 
 
Övrigt 
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. 

http://www.dbnet.se/
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  Arbetsgrupper DIFF  

      

Barn & ungdomsv.             Kultur / Nöjen 

  Samordnare              Samordnare 

Ulf L                              Vakant 

Magnus W       Mikael B 

Noomi S       Ronny H 

Janette J       Nicklas J 

Robert M       Yvonne L 

 Annica I        Nisse S 

 Evelina L        Stefan R 

 Conny J          

      

  Drift    Utveckling   

  Samordnare  Samordnare   

  Vakant  Roland Sandström 

Yttre drift Inre drift Rep &  Bidrag Byålderman 

    anläggn.  Ulrika G Bjännsjö 

Snöröjning Uthyrning Rep m.m.    Bror O 

Jonas S Gerd S Erik S    Byålderman 

Sophantering Städ  VVS   Ritningar Djäkneböle 

Bernt Noomi Ingemar S  Christer L Per J 

Gräsklippning  El       

Bernt M  Nisse S      

Mtrl förvaltn.         

Vakant         

Distribution  Bygg    

Laila & Roger  Lars J   Skidspår   

Vaktmästare   Robert O  Djäkneböle Bjännsjö 

Vakant      Robert O Christer L 

?   Göte O  Vakant Ulf L 

?   Bernt  Vakant Erik J 

      

        

 
Om ni känner att någon av grupperna kan passa in för er, skulle det vara mycket bra 
om ni kan höra av er så vi kan ansluta er till gruppen.  
Blir vi många som kan hjälpas åt är det inte särskilt mycket tid som man lägger per / 
person och år. På ett ungefär kan det röra sig om 1-10 timmar per år. 
  
Vi i styrelsen ser Djäknegården som en viktig länk för våra ungdomar som har 
högsta prioritet för oss. Det som har kommit igång bra senaste åren är Laning 
( ej att förväxla med langning ). Vi hoppas att gammal som ung nyttar gården 
oftare. Tänk på den vid födelsedagsfester, partyn m.m. 
 
Under detta år kommer vi att tappa två av våra största hyresgäster, vilket 
kommer att innebära ett stort avbräck ekonomiskt för vår förening. Styrelsens 
förhoppning är att öka den övriga uthyrningen av gården, därför har vi valt att 
satsa på ett nytt modernt kök. Vi har även i styrelsen diskuterat olika idéer för 
DIFF s framtid. 
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Styrelsen hoppas att traditionen med att ha en bya gård kan leva vidare i 
många generationer till. Men detta kräver ett visst engagemang av 
medlemmarna och att vi klarar att driva gården ekonomiskt. 
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. 
Det som är särskilt viktigt i år är att så många som möjligt betalar in 

medlemsavgifterna och att vi ökar medlemsantalet. ( Nyinflyttade ) 
 
 
 
 
Slutord av Ordförande 

Det gångna året har varit ett ganska krävande år för styrelsen och ett antal 
medlemmar, eftersom vi har genomfört och slutfört två stora projekt som varit 
ganska arbetskrävande. Jag tror att det kan vara svårt att förstå hur mycket 
ideellt arbete som läggs ner varje år för att vår gård ska hållas igång. Det som 
är kul är att vi har några duktiga hantverkare bland våra medlemmar, som är 
på hugget. Dessa personer ställer alltid upp, jag vet att det finns många fler 
som har goda kunskaper som skulle kunna anmäla sitt intresse till 
underhållsgruppen. Detta skulle innebära en avlastning för våra trotjänare 
som har ställt upp i många år. Jag skulle vilja att vår förening får fler personer 
i alla våra arbetsgrupper. Hör gärna av er till någon i styrelsen vilken 

grupp ni vill tillhöra. 
stefan.r@dbnet.se 
 
 
 
STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH 
FRITIDSFÖRENING 
 
 
 
Stefan Rudolfsson        Nicklas Jonasson        Roland Sandström 
     
 
 
 
Ulf Lundmark        Robert Möller        Ulrica Grundberg 
 
 
 
 
Jessica Jonasson 
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