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(Sommarbröllop på Djäknegården. Fotograf: Evelina Englén) 



  

Styrelsen för Djäkneböle, Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed 

verksamhetsberättelse för år 2014  
 
 
 

Styrelsen har under året bestått av:  
 

 

Styrelsen har haft 5 stycken protokollförda möten under året, 

ett antal arbetsmöten och ett medlemsmöte. Angående 

kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 

 

 

 

Styrelsen har arbetat med följande frågor: 
 

 Projektet utbyggnad/energieffektivisering av Djäknegården. 
 Drift och underhåll av Djäknegården. 
 Medlemsrekrytering. 
 Verksamheter i DIFF´s regi. 
 Våra ungdomar på Djäkne. 

 

DIFF drivs av ideella krafter 
 

 Styrelsearbete inklusive kommunikation med t.ex. Bygdegårdarnas Riksförbund, kommunens 
föreningsstöd, bidrag m.m. 

 Uthyrning av Djäknegården 
 Drift/underhåll t.ex. diskmaskin, elljusspår, skridskobana. 
 Utvecklingsprojekt Djäknegården 
 Veckostädning inklusive schema, städmateriel, viss tvätt. 
 Gemensamma fester i olika arbetsgrupper 
 Fredagskvällar för unga åk 4-6 
 Snöskottning, isbekämpning, sopor 
 Elljusspår 
 Skridskobana 
 Arbetsdagar 
 Caféer,  
 Studiecirklar 
 mm… 

Ordförande Ulf Lundmark 
Kassör Robert Möller 
Ledamot Frida Halvarsson 
Ledamot Margareta Wolf-Watz 
Ledamot  Fredrik Johansson 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Marlene Åslund 
Annica Wredin 
Leif Hellström 

Suppleant Göran Lind 
Suppleant Nils Liljeroth 
  
  



  

Det gångna året: 
 

2014 har varit ett spännande år där stort fokus legat på Djäknegårdens utveckling och framtid. Många 
aktiviteter har genomförts under året och upprätthållit gården som en levande mötesplats. Evenemangen 
har både varit traditionsenliga, samt nya, det tackar vi våra driftiga medlemmar för.  
 
 
 
 

 
 

Arrangörsgrupper 2014  

 
Sammankallande 2 st. för byafesterna bör vara namngivna, roterande. 
 
Grupp 1= Medlemmar som bor i Bjännsjö.  
Grupp 2= Medlemmar övre byn Djäkneböle.  Torrbergsvägen, Bäckvägen 
Grupp 3= Medlemmar nedre byn Djäkneböle. Åmyrlidvägen 
Grupp 4= Medlemmar mitt i byn Djäkneböle.  Brånet 
 

 
 
 
 

110 

120 

177 
181 180 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

2010 2011 2012 2013 2014

Antal medlemmar 

Grupp Arrangemang Sammankallade namn Förslag datum 

1.Bjännsjö Valfritt Nils Liljeroth, Göran Lind Valfritt 

2.Djäkne Övre Valborg + vårstäd Karin Blomqvist, Noomi Sandström 30 April  

3.Djäkne Nedre Grisfest Marlene Åslund, Frida Halvarsson 16 Augusti 

4.Djäkne Mitt Julfest Monika Eriksson 7 December 



  

DIFFs utvecklingsprojekt av Djäknegårdens om/utbyggnad  

 
- Har under året tagit flera steg framåt…. 
Det som ligger i grunden för arbetet är att vi skall energieffektivisera och utveckla Djäknegården.  
 
På vårt medlemsmöte 2014-01-19 visades 3 förslag hur det kan se ut.  Arbetet under våren tillsammans 
med arbetsgruppen gick sakta framåt. Vi funderade hur man skulle göra det på bästa sätt och vad det 
skulle kosta att renovera golvet i befintlig lokal. Flera förslag kom fram. Vi hade en firma som räknade vad 
borrning med VVS skulle kosta. Vi hade en elfirma som kom och kollade på det elektriska vad det skulle 
kosta i grova drag. Vi tog in vad det skulle kosta att bygga nytt kök med vitvaror. Fler priser på vad det 
skulle kosta togs fram. 
 
Innan sommaren kom vi i kontakt med Boverket och hur man söker bidrag. Här såg vi hur andra föreningar 
har sökt och fått bidrag för om och tillbyggnader. Man blev alldeles paff vad en del föreningar kunde få i 
bidrag. Här är det flera saker att tänka rätt på. Att från kommunen kan ge bidrag till energieffektivisering 
och viss ombyggnad. Dessa måste man också ha med sig i ansökan till alla instanser.  
 
Den 13 oktober hölls ett möte med bygdegårdarnas riksförbund. Från kansliet kom Henrik Öhlin och Carina 
Hördegård och information om vad BF kan stötta och bidra till i utvecklandet av Djäknegården. Kvällen var 
upplagd på så sätt att DIFF bjöd styrelsen och dem inbjudna på middag och samtal om vår specifika 
bygdegård och tankar som vi har för framtiden. Efter middagen anslöt 8 ytterligare bygdegårdsföreningar 
med ca 30-talet personer. Vi fikade tillsammans och fick många konkreta uppgifter att tänka på och stöd i 
BF.  

 
 

 
Under hösten har vi försökt få några priser på vad de olika utbyggnaderna kommer att kosta. De 
tillsammans med ytskikt golv, ventilation, värmeåtervinning, rivning, hur mycket fyllnadmaterial vi behöver 
m.m. Det är svårt att få in priser av olika entreprenörs firmor om man inte bra ritningar. Många detaljfrågor 
återstår men under senare delen av 2014 har vi fått en totalsumma vad det skulle kosta att bygga ut 
Djäknegården i det stora alternativet.  
Här har vi fått en summa att känna på. 
 
 
Mycket arbete återstår -allas våra gemensamma krafter behövs för att utveckla Djäknegården för framtiden. 
 
 
 

 



  

Fester: 
 

Detta år testade vi att vara fyra arrangörsgrupper som ordnade fester. Tidigare har det varit tre 
traditionsenliga fester, men nytt för i år var införandet av en valfri fest. Grupperna var indelade efter 
byarnas vägar, d.v.s. 3 stycken i Djäkneböle och en i Bjännsjö. 
 
 
Årets första fest var majbrasan som arrangerades av ”övre byn”. Trots kyligt vårväder kom ganska många 
besökare för att skåda den rekordstora brasan. Roland stod för fyrverkerierna och var som vanligt makalöst 
vackra! 
 
I slutet av sommaren var det tänkt att grillfesten skulle äga rum. Detta år ställdes den festen in på grund 
av att det var för få tillgängliga för planering. Kanske berodde det på semestertider eller en effekt av 
uppdelningen av arrangörsgruppen ”nedre vägen” och Bjännsjö. 
 
NY! Som valfri fest anordnades den 22/11 en pubafton. Arrangörerna var Bjännsjö. De var en efterlängtad 
och uppskattad pubafton med tipsrunda och pris för bästa utklädnad. Temat var färgglatt med fri tolkning. 
Ca 50 personer deltog och stannade till midnatt. 
 
NY! Julmarknad hölls den första advent: Det var sju utställare som med stor entusiasm tog plats på 
morgonen. Till försäljning fanns allt från godis, bröd, mössor, bordslöpare, keramik till silversmide. Folk från 
byarna gjorde ett besök på markanden och det gjorde även lite ”långväga” besökare från bl.a. Hissjö och 
Umeå. Alla var nöjda med dagen och fikaserveringen blev välbesökt. 
 
Vid årets julfest fylldes hela Djäknegårdens samlingsrum när medlemmarna mitt i byn kallat till fest. 
Feststämningen förhöjdes med levande musik av Bert-Åke. Vi firade traditionellt med glögg, blöta tomte 
och lotterier. Vi fick sjunga med i Luciatåget. Småbarnen är väl blivande lucior! 
De hela slutade med en välbehövlig vinstsumma till DIFF. 
 
 
 

      
 
 
 
Den sista julottan i Missionshuset firades 2014. EFS föreningen är avslutad och DIFF höll i 
arrangemanget.  
Salen var fylld till bristningsgränsen. Torbjörn Arvidsson inledde med en historik över Missionshuset från 
arbetets påbörjan 1928. Många personer i byn hjälptes åt att skänka timmer och arbetsinsatser för bygget. 
Karl Wänman var arbetsledare. Andra som bidrog mycket var Oskar Wänman, Ellefjord, Rupert 
Gustavsson, K E Lundmark. 
För det musikaliska inslaget stod Bernt-Åke Eriksson tillsammans med släkten Stolterman. I år var musiken 
förstärkt med tre solosånger av Anton Eriksson. Man kan inte tänka sig ett värdigare avslut på 
Missionshusets historia än en mäktig O Helga Natt – många ögon tårades! Efter den sedvanliga 
Juldagsmorgons Marschen bjöds det på julottekaffe. 



  

Som vanligt behövs mångas händer när ett arrangemang ska genomföras. Avslutningen inbringade 
ungefär 10 000kr i kollekt, fantastisk.  
 
Hela julottan dokumenterades med ljud och bild. Så småningom ska allt redigeras till en film. DIFF bekostar 
detta. 
 
 
I slutet av året reglerades den slutgiltiga summan av gåvan från EFS. Förvaltningen av gåvan har 
påbörjats. Tack! 
 

 

Andra evenemang och aktiviteter under året: 

 
Studiecirkel 

Arbetet med boken ’Djäkneböle – historien, bebyggelsen och människorna’ har fortsatt under året. Vi har 
studerat husförhörslängder från 1792 och framåt. Många intressanta tankar och reflektioner har dykt upp – 
imponerande hur man kunde klara alla göromål både i hushållet, jord- och skogsbruket utan den 
maskinpark som står till buds idag. Dessutom var många hushåll ganska stora med många barn, pigor och 
drängar och i vissa familjer också flera inhyses personer. Vi fick också inblick i hur man kunde sin religion 
vad det gäller katekesen liksom hur det stod till med läsning, begreppsförståelse och förstånd – intressant!!  
 

Inbjudan till nya bybor 

 
Vi har numera en tradition att bjuda in personer som flyttat in i Bjännsjö eller Djäkneböle. I år skedde det på 
en söndag i november Tanken är att passa på att välkomna nya i bygden, berätta om DIFF, visa 
Djäknegården, informera om utflyktsmål i bygden, fika, pratas vid och lära känna varandra.  Tre familjer var 
inbjuda och det passade för två att komma. Vi bjöd på tårtfika (Tyvärr glömde vi bort att ta ett kort!!). 
 
 
Arbetsdag 
 
Lördag den 15 oktober genomförde vi en arbetsdag. DIFF:s 
verksamhet och Djäknegården är i stort behov av frivilliga 
arbetsinsatser. Ett tjugotal medlemmar kom för att utföra diverse 
insatser. 
 
 

Inomhus behövs alltid en 
djupare städning. Skåp, 
inredning, fönster, blommor behöver en rengöring. I år hade vi 
förstärkning av Liv och Klara. Tack för insatsen!  
Vinden städades ur ordentligt och mycket kastades bort så nu är 
det lättar att hämta stolar och bord som finns förvarade där.  
                                                 
Utomhus var elljusspåret i trängande behov av upprustning. Efter 
stormar är det repat några gånger. Omkull fallna träd efter bron 
över bäcken och kortis vid en stolpe på Jonas hygge. Sven-Olov 
Ström var ute med hunden och var alldeles nära när ett träd föll.  



  

Under 2015 så finns inte kvicksilver lampor att köpas. Dessa är 
tagna ur bruk p.g.a. de är miljöförstörare.  
 
Kommunen har inventerat hur många lampor vi har för att få ett 
samlat grepp. Det kommer att bli mer kostnader för vårt 
elljusspår. – röjning och ledningar. 
Som tur är finns diverse förmågor att tillgå i byn. Robert Olofsson 
och Claes Blomqvist tog sig an uppgiften! 
Grusplanen fick nytt material och har sladdats. 
 
Arbetsdagen avslutades med hamburger grillning och prat. 
 
Djäkne 
Ungdomarna invaderar Djäknegården varann fredag under vår 
och höst. Våren avslutades i Brunnsjön där kanot, skytte, lekar 
avlöste varandra. Avtackning av Evelina Lundmark som slutar 
efter 3 år som ungdomsledare. Nya utmaningar väntar henne. 
Tack för denna tid. Under hösten 2014 har 52 st gårdskort 
upptagits i DIFF som medlemmar. Föräldragruppen med Claes Blomqvist i spetsen har full koll. Ny 
ungdomsledare under hösten har Alexandra Nordh från Innersjö varit. Hon har stor vana med ungdomar 
som fotbollstränare i Röbäcks IF. Vid Halloween var det över 60 ungdomar på vår Djäknegård och det var 
lite skrämmande på vår spökstig. 
 
 
Caféer 
 
Under vinterhalvåret har vi drivit caféeftermiddagar 
för daglediga. Ett uppskattat inslag. Mellan 15 – 25 
personer brukar komma till detta. Arrangemanget 
vilar på att ett gäng damer planerar, bakar och 
genomför fikastunden. Vi brukar också samtala om 
bygden och vid ett par tillfällen har Bertil Wänman 
berättat skrönor på mål.  
Rullator är ett bra hjälpmedel för att komma till 
caféet. Här har Margit och Hjördis Johansson 
parkerat sina hjälpmedel tillsammans med Lilian 
Sandberg. 

 

 
Uthyrning av Djäknegården. 
 

En bygdegård som Djäknegården är ett samlingsställe öppen för invånarna i bygden för 
medlemmar och andra. Se vår hemsida för villkor och priser.  www.dbnet.se/diff.  
Förutom rena DIFF aktiviteter som beskrivs i verksamhetsberättelsen kan lokalen hyras för: 
barnkalas; LAN; privata fester som 40/50..-års kalas; fester med anledning av högtider som 
bröllop, dop, minnesstund; konstutställning; andra föreningars möten t.ex. byastyrelse, 
bredband. Dessutom kan man hyra partytält, stolar, bord och porslin.   

http://www.dbnet.se/diff


  

 

Övrigt: 

 

Adressen till hemsidan är www.dbnet.se  

 
Städjouren har även det här året fungerat bra. Det är Noomi Sandström och Annica Wredin som har 
ansvarat över städjouren. Nya medel till städ och rengöring kommer att köpas in. Fokus ligger på 
miljömärkning och allergivänliga produkter. Vilket kommer att underlätta för alla som är delaktiga i skötseln 
av Djäknegården. Det ger en ökad tillgänglighet för besökande. 
 
Uthyrningen av Djäknegården ansvar Siv Forssén och Lajla Johansson för. Vi hoppas att gammal som ung 
nyttjar gården ofta, se hemsidan för vidare information.  
 
Vi fortsätter även i år att spola vår isbana själva.  
 
Vi i styrelsen ser Djäknegården som en viktig länk för våra ungdomar som har högsta prioritet för oss.  
 
Vi önskar ett fortsatt medlemsengagemang för att fortsätta driva Djäknegården ekonomiskt. Här är våra 
återkommande arrangemang och uthyrningen viktiga för föreningen.  
 

 
 

Sponsorer: 

- Vi tackar Sandbergs Lantbruk i Djäkneböle för skottning isbana, plogning och sandning, lån av 
traktorer till rep av elljusspår. 

- Vi tackar Tryckeriet Lars-Ove Eriksson i Bjännsjö för material och trycksaker. 
- Vi tackar Skanska för material till grusplanen. 
- Vi tackar Bjännsjö Kranbilar för transport av material till grusplanen. 
- Vi tackar Roland Sandström för ett fantastiskt fyrverkeri. 
- Vi tackar alla som ställer upp och medverkar i vår förening. 

Ordförande har ordet:  
 
En bild börjar stå mer fast hur vi skall fortsätta forma Djäknegården och dess väggar. Hur vi skall utveckla 
innehållet och verksamheter i lokalen och få bäring börjar så smått ta form. Vi måste även vara öppen och 
ta intryck hur andra föreningar/lokaler ev. har nischat sig för få bra intäkter till föreningen.  Projektet med 
om/ut byggnationer går nu vidare. Det är även delaktighet i olika former som vi nu söker bland alla 
medlemmar i vår förening. Vi ser när allt blir klart en ny bra samlingslokal där vår förening kan träffas i olika 
sammanhang och att vi har en attraktiv lokal för uthyrning till bl.a. mindre sällskap. 
 

 

 

 

http://www.dbnet.se/


 

  



 


