
  

1 
 

 

 

 

Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts & Fritidsförening 

Verksamhetsberättelse 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Dagbarnvårdare på Djäknegården Fotograf: Ulrika Johansson) 



  

2 
 

Styrelsen för Djäkneböle, Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed 

verksamhetsberättelse för år 2015 
 
 

Styrelsen har under året bestått av:  
 

 

Styrelsen har haft 6 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 av Djäknegården. 
 Drift och underhåll av Djäknegården. 
 Medlemsrekrytering och epost listan 
 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 
 Ekonomi arbete 
 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 Sofi Sundström 
Ledamot Margareta Ström 
Ledamot Margareta Wolf-Watz 
Ledamot  Fredrik Johansson 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 

Monika Eriksson 
Leif Hellström  
Annica Wredin 

Suppleant Göran Lind 
Suppleant Johanna Heikilä 
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Det gångna året 
 

2015 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 2015 

 
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 
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Antal medlemmar 

Grupp Arrangemang Sammankallade namn Förslag datum 

Bjännsjö Valborg + vårstäd Ulf Lundmark, Annica Wredin 30 April 

Djäkne Övre Grisfest Roger Johansson 22 Augusti 

Djäkne Mitt Valfritt Claes Blomqvist 21 November 

Djäkne Nedre Julfest Helena Sandberg, Carolin 
Pettersson 

13 December 
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Projekt Djäknegården - DIFFs utvecklingsprojekt av Djäknegårdens om/utbyggnad  

 
Med små steg närmar vi oss en ombyggnad och energieffektivisering av Djäknegården. Vi har under 
hösten samrått med andra bygdegårdar, Bygdegårdarnas riksförening och Umeå kommunen. För styrelsen 
har det blivit tydligt vad en ombyggnad borde innebära. Vi har formulerat detta så här. 
 
Målsättningen med en ny om//utbyggd bygdegård, som en mötesplats för bygden, är att: 
 

- det ska kunna rymmas många - 80-100 personer 
- kunna bedriva hälsofrämjande aktiviteter 
- kunna genomföra studiecirklar/kursverksamhet 
- kunna mötas över generationsgränser 
- kunna ha fester för byarna 
- kunna erbjuda lokalen till uthyrning 
- ha flexibilitet i användandet t.ex. två mötesplatser i huset 

 
Då behövs:  

- en energieffektivisering av gården 
- ett väl fungerande kök 
- ett lättillgängligt förråd 
- en handikappanpassad toalett 

 
Nästa steg i arbetet är att hitta en samarbetspartner för skisser som motsvarar våra målsättningar och 
senare konstruktionsritningar.  
 
Så här kan ett förslag på utbyggnad se ut! 
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Fester 
 
Majbrasan som arrangerades av ”Bjännsjö”. 
Det var kyligt och blåsigt vårväder! Många 
besökare kom för att skåda den rekordstora 
brasan. Roland stod för fyrverkerierna och var 
som vanligt outstanding! Blåsten varade hela 
natten så man fick titta till brasan långt inpå 
morgonen. 
 
Efter valborg så återstod det lite städning i och 

omkring Djäknegården. Fika är gott! 

 

 
 
Grillfesten ägde rum i augusti med arrangörer från ”Övre byn”. Vädergudarna var med oss med ett härligt 
väder som det var hela hösten. Grillat är gott! 
 

 
 
Pubaftonen blev flyttad till 2016.. Info om den nästa verksamhetsberättelse. 
 
Julfesten ägde rum söndag den 6 december. Djäknegårdens samlingsrum fylldes helt när nya och gamla 
medlemmarna i ”Nedre byn” hade kallat till fest. Feststämningen förhöjdes med julsånger. Vi firade 
traditionellt med glögg, tomtegröt, skinkmacka, ”blöta” tunnbröd doppad i skinkspad. Djäkneböle tomten 
kom som vanligt och många vann på lotterier.  
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Andra evenemang och aktiviteter under året 
 
Studiecirkel om Djäkneböle 

Arbetet med historien, människorna, bebyggelsen har 
pågått under 5 terminer i ABF:s regi. 
Djäknegården har varit en utmärkt samlingslokal för detta. 
Vi har verkligen nyttjat den utrustning som finns med 
videokanon och internetuppkoppling. Därför har vi kunnat 
gå in på olika on-line arkiv och fördjupa kunskaperna om 
byn långt tillbaka i tiden. Dessutom har vi lätt kunnat 
skanna in bilder som vi fått och gemensamt titta på dem. 
Utvalda bilder finns i Djäkneböleboken.  Målsättningen var 
att kunna ’släppa’ boken före jul och det lyckades med nöd 
och näppe. Måndag den 22 december bjöd vi in byborna till 
boksläpp. Många hade hörsammat inbjudan och 
samlingsrummet var fullt av intresserade bybor och andra. 
Vi minglade, berättade om och sålde boken. Vi tryckte 200 
exemplar och byns samfällighet stöttade tyckningen. DIFF 
stödde den video som förevigade den sista julottan i 
missionshuset. Missionshuset och skolan i byn har 
intressanta delar i byboken. 
 
Om du är nyfiken på vilka som bor i byn och var, ger boken 
ett utmärkt underlag. Alla hus och nästan alla som bor i 
Djäkneböle är dokumenterade. Kontakta Margareta Wolf-
Watz eller Irene Helgesson när du vill köpa ett exemplar. 
 
Boken beskrevs som en kulturgärning i Folkbladet den 9 januari 2016.  
 
 

 
 
 
Mycket ideellt arbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att driva en bygdegård behövs mycket ideellt arbete. 
 
Ordning, reda och rena hyllor behövs för att standarden 
på gården ska vara någorlunda hyfsad. En dag under 
hösten fixade vi Annica Wredin och Margareta Wolf-
Watz nytt papper i skåpar och lådor. Det blev mycket 
fräscht. 
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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.  Flera familjer 
var inbjuda och det passade för två att komma. Vi bjöd på tårta. Från v. David Nygren och Boel Kero. 
Margareta Wolf-watz, Görel Alfonsson och Jan Isaksson. 
 

 
 

 
Välkomna dagmammor! 

För den pedagogiska insats som dessa värdefulla personer gör är Djäknegården numera (igen) 

samlingsplats en gång i veckan på torsdagar. Då är det liv i huset hela dagen från tidig morgon 

till eftermiddag. Djäknegården ligger bra till för att hämta och lämna barnen. Information om 

våra dagmammor, familjedaghemmens verksamhet och kontaktuppgifter finns på 

http://www.skola.umea.se/familjedaghemyttersjomedbyar.4.41c23e415115c508731cc39.html. 

Arbetsdag 
 
Söndag den 11 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. Kabeldragning så nu finns 
nätverksuttag för LAN inne i stora rummet. Utomhus var elljusspåret i trängande behov av upprustning och 
röjning. Arbetsdagen avslutades med hamburger grillning och prat. 
 

 

http://www.skola.umea.se/familjedaghemyttersjomedbyar.4.41c23e415115c508731cc39.html
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Djäkne 
Ungdomsledare under våren var Alexandra Nordh. Hon tog tillfället att under hösten få praktisera som 
fotbollstränare på en annan kontinent. Träningar gjordes på västkusten i USA. Tack för den här tiden! 
Nya ungdomsledare från hösten terminen är Hanna Lindström och Nelly Larsson från Bjännsjö.  
 
Hur tycker ni att det är att vara ungdomsledare på Djäkne på fredagarna? 
Som ungdomsledare får man öva på att lösa situationen vilket inte alltid är helt lätt men det löser sig alltid 
ändå. Vi tycker det att det är väldigt roligt att vara tillbaka på djäkne och se vad som ändrats eller ej. Många 
trevliga barn som man skapar relationer med samt som ser upp till en. Det är även kul att träffa barnen på 
fritiden då de hälsar och känner igen en.  Hanna å Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djäkneböle Flayers & Kickers Nostalgi 
 
Föreningen har under lång tid aktiverat sig inom idrott. Vi 
spelade b.la korphockey och fotboll. Jan Olov Sjöström från 
Bjännsjö var spindeln i nätet. Här är en matchtröja från slutet 
av 1990 talet. Här är namn på några som spelade: Mats 
Helgesson, Leif Andersson, Olof Bjuggstam, Hans Carlberg, 
Leif Hellström, Heikki Kuusisto, Göran Lindh, Jonas Lindkvist, 
Ulf Lundmark, Leif Olofsson, Hans Persson, Stefan 
Rudolfsson, Anders Rundkvist, Jan-Olof Sjöström, Hans 
Swärling, Anders Asplund, Lars Johansson, Christer 
Lindström, Anders Lundmark, Ulf Olsson, Lars Stefansson, 
Peder Jonsson. Här kommer även några notiser från honom. 
Ulf 

 

 

 

  

  

Avslutning på Elofssonhallen Halloween 

Här kommer lite information om VF- cupen i Degernäs  
den 8 - 10 augusti. Vår grupp spelar lördag enligt följande: 
11.00  IFK Fotboll  - Djäkneböle Kickers 
11.30 Sanda Spurs  - Muppklubben 
12.00 IFK Fotboll  - Sanda Spurs 
12.30 Djäkneböle Kickers - Muppklubben 
13.00 Muppklubben - IFK Fotboll 
13.30 Djäkneböle Kickers - Sanda Spurs
  
 

- Kolla alltid Korpens telefonsvarare ang. matchen, telefon 77 78 50 efter kl 16.00 
- Studera reglerna. 
- När det gäller träningarna i kommer de i år att vara i Hössjö på söndagarna kl 18.00. 
- Jag saknar fortfarande fotbollströjor och hockeytröjor kolla garderoben. 
- Jag har lämnat återbud till första omgången p g a för lite träning ????? 

- Alla ska använda benskydd. 
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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.   
 
Under året har vi avtackat Siv Forsen som under många år har varit 
ansvarig över uthyrningen av Djäknegården.  Stort tack!  
 
Ny Djäknegårdsvärd är Roger Johansson, Djäkneböle. Vi har under 
hösten även ett nytt telefonnummer för vår uthyrning. Det är 070-
558 03 04. Vi hoppas att gammal som ung nyttjar gården ofta!  
 

 

 

Övrigt 

 

Adressen till hemsidan är www.dbnet.se  

 
Städjouren har även det här året fungerat bra. Det 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.  
 
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 och spolning av isbana. 
- Vi tackar Roland Sandström för ett fantastiskt fyrverkeri. 
- Vi tackar alla som ställer upp och medverkar i vår förening. 

http://www.dbnet.se/diff
http://www.dbnet.se/
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Ordförande har ordet 
 
Mycket arbete återstår i och omkring Projekt Djäknegården. Träffar med kommunen och flera andra aktörer 
har gjorts under hösten. Vi har under året fått tillbaka dagmammorna från Röbäcks skolområde till 
Djäknegården. Detta till förenings stora glädje. Nu stundar lite mer tänk kring hur vi skall forma lokalerna på 
ett ännu bättre sätt. 
 
Vi får dock inte glömma att utveckla den ordinarie verksamheten. Nu kan man bla. via Swish betala hyra 
eller aktiviter som vi har i föreningens regi. Detta är bara ett steg i utvecklingen! Hur skall vi nå ut att 
Djäknegården är en bra lokal att hyra nära djur och natur som ett exempel!? 
 
Stort tack till alla företag och medlemmar som ställer upp på ett mycket bra sätt. 
 
Ulf 
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