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Styrelsen för Djäkneböle, Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening 

lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsen har under året bestått av:  

 

Styrelsen har haft 19 stycken protokollförda möten 

varav 17 stycken styrelsemöten och 2 stycken 

årsmöten under året, ett flertal protokollförda 

arbetsmöten med arkitekt, arbetsgrupp, ekonomi och 

ett extra årsmöte ang. stadgar. Ett flertal träffar med 

Umeå kommun m.fl.  Angående kassans ställning 

hänvisas till revisionsberättelsen. 

 

 

Styrelsen har arbetat med följande frågor: 

 Projektet utbyggnad av Djäknegården. 
 Drift och underhåll av Djäknegården. 
 Medlemsrekrytering och ett nytt medlemsregister. 
 Verksamheter i DIFF´s regi. 
 Våra ungdomar på Djäkne. 

DIFF drivs av ideella krafter 

Vår vaktmästare 

 

Här vill vi särskilt uppmärksamma Bernt Mårtensson – ’vår egen vaktmästare’!  
 
Han finns alltid till hands för DIFF! Hur skulle vi kunna klara oss utan honom!! 
 

                           
 
Stort tack för dina insatser 

 

 
  

Ordförande Ulf Lundmark 
Kassör Annica Wredin 
Ledamot Margareta Ström 
Ledamot Margareta Wolf-Watz 
Ledamot  Ondina Placensia 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 

Monika Eriksson 
Leif Hellström  
Helena Sandberg 

Suppleant Göran Lind 
Suppleant Johanna Heikilä 
  
  



  

Antalet medlemmar 2016.  
 

 

Arrangörsgrupper 2016 

 
Vad det gäller sammankallande för varje arrangemang följer vi medlemslistan. Om du inte kan 
vara sammankallande lämnas uppdraget och speciell arrangemangspärm till nästa på 
medlemslistan. 
Till varje arrangemang finns en pärm, där det finns information och erfarenheter av tidigare 
liknande fester. 
Börja med att läsa i den inför arrangemangen och samla gruppen för planering. Ett bra tips är 
att planering och inbjudan går ut i god tid. 
 
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 
 
 
Städjouren har även det här året fungerat bra. Marlene Åslund är numera vår städansvarig. Att 
vara städansvarig innebär att sammanställa städlistan så att vi har personer som utför 
städningen varje vecka, köpa in städ-och förbrukningsmaterial. Lägg märke till att onsdagar 
behöver en översyn inför dagbarnvårdarnas dag på torsdagar. Fokus ligger på miljömärkning 
och allergivänliga produkter för vår städverksamhet. Vi som förening försöker att ta vårt 
miljömässiga ansvar.  

  

Grupp Arrangemang Sammankallade namn Förslag datum 

Djäkne Nedre Valborg + vårstäd Helena Sandberg,  30 April 

Djäkne Mitt Grisfest Gerd Sandberg Augusti 

Djäkne Övre Valfritt Noomi Sandström Valfritt 

Bjännsjö Julfest Joakim Jonasson December 



  

Vi har bytt bank 
Under året har föreningen bytt bank till Länsförsäkringar bank och därmed fått en fysisk person 

att kontakta i våra ärenden. Den möjligheten fanns tyvärr inte i Nordea. I och med bankbytet har 

vi nu bankgiro och nya swish nummer. 

Bankgiro: 5148-8872 Swish Uthyrning:  123-5682927 

Swish Aktiviteter: 123-2453959 

Vår kassör är Annica Wredin och hon började sitt arbete med att skaffa Visma 

bokföringsprogram. Programmet underlättar bokföringen och bidrar till att revisorer och styrelse 

enklare kan ta del av bokföringen när så önskas. Kontoplanen är ändrad och följer nu BAS 

kontoplanen.   

Isbanan 
Vi fortsätter även i år att spola vår isbana själva med utmärkt stöd av Bjännsjö Kranbilar. 
Magnus och Hans Wolf-Watz är spolansvariga i föreningen. 
 
Elljusspåret 
Robert Olofsson med stöd av sina pojkar kör upp spåret. Under sista åren har nerfallna träd 
m.m. gått hårt åt stolparna och lamporna. 
 
 
Djäkne 

Fantastiska ungar som finns i våra byar. Föräldrar som ställer upp. 

Ungdomsledare som fixar allt och lite till. Vi behöver dock fler 

vuxenledare i verksamheten. En verksamhet vi ser kan utvecklas 

ännu mer och bli ett ännu tydlige dragplåster för Djäknegården. 

 
 
  



  

Projekt Djäknegården - DIFFs utvecklingsprojekt av Djäknegårdens om/utbyggnad  
 
Med små steg närmar vi oss en ombyggnad och energieffektivisering av Djäknegården. Vi har 
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. 
Vi har som framgått haft extra många styrelsemöten för att kunna formulera ansökningar. Vi har 
sökt pengar hos Umeå kommun och Boverket med stöd av Bygdegårdarnas riksförbund. 
Återstår att få svar. Vi vet att det är knappt om resurser att fördela. Till alla våra 
bidragsansökningar finns ett bakgrundsdokument. 
 
SYFTE 

Syftet med vår ansökan är att utveckla vår bygdegård "Djäknegården" som är en gammal 

skolbyggnad och är i stort behov av upprustning, utbyggnad, anpassning dvs en 

standardhöjning av lokalen.  

Vi vill att Djäknegården blir en samlingsplats för många på ett driftsäkert och flexibelt sätt. 

Samtidigt vill vi göra gården attraktiv för uthyrning och anpassa lokalen så att den fungerar 

optimalt för olika typer av funktionsvariationer. Olika typer av aktiviteter ska inrymmas på gården 

så att man oavsett ålder eller livssituation känner sig välkommen.  För att kunna utveckla 

verksamheten I Djäkneböle och Bjännsjö Idrotts- och fritidsförenings regi. 

MÅL 

Vi har identifierat tre mål. 

1. Vi måste energieffektivisera Djäknegården för att gården skall leva vidare i generationer. 

Följande åtgärder bör genomföras: en miljövänlig värmeförsörjning genom bergvärme, isolering 

av golv, bättre vatten, avloppsledningar, byte av fönster och yttertak.  

2. Vi vill att Djäknegården skall vara en samlingsplats för många. En viktig förutsättning för en 

levande landsbygd är att det finns möjligheter till aktiviteter för de boende. Lokalen behöver 

byggas ut. Vi behöver genomföra följande åtgärder:, ett lättillgängligt förråd med städutrymmen, 

skapa ett väl fungerande kök iordningställa en rymlig hall, bygga ut stora salen med ca 40. 

3. Vi vill att människor i bygden skall känna sig välkomna och att Djäknegården svarar upp mot 

de krav som våra besökare ställer. Vi måste installera hörslinga, konstruera en entreramp, 

anpassa hygienutrymmen, utveckla den digitala tekniken.  

 

MÅLGRUPP 

Vi riktar oss till innevånarna i Bjännsjö och 

Djäkneböle med omnejd. Djäknegården 

ska vara en samlingsplats som är 

tillgänglig för många. Vi vill möta unga, 

tonåringar, medelålders och gamla efter 

behov och med olika aktiviteter.  

 

 
  



  

Fester 

Valborgsmässoafton – den traditionella med brasa, korvförsäljning, lotterier och 
HÖJDPUNKTEN fyrverkeriet. 
 
Grillfesten lördag 20 augusti drog det ihop sig till GRILLFEST. Inbjudare var Djäkne Mitt – det 
var en varm eftermiddag så vi kunde duka ute!! 
 
Pubaftonen lördag den 16 januari inbjöd vi i Djäkne Mitt till pub på Djäkneböle – vi hann inte 
med på hösten utan försköt den till våren. Tema – hatt! 
 
Julminglet blev inställt på grund av för litet intresse.  
 
Alla egna arrangemang är betydelsefulla för DIFF. Grupperna får samarbeta och lära känna 
varandra på ett naturligt sätt. De som bor i bygden får ett trevligt kalas. DIFF får ett välkommet 
tillskott till kassan. Det brukar bli mer än 10 000 kr per år.  

Aktiviteter under året Dagmammor! 

För den pedagogiska insats 

som dessa värdefulla 

personer gör är 

Djäknegården samlingsplats 

en gång i veckan på 

torsdagar. Då är det liv i 

huset hela dagen från tidig 

morgon till eftermiddag.. 

Samtidigt som gården 

utnyttjas får föreningen en 

hyresintäkt  

Det är roligt att titta på er när 

ni är ute. 

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. 

Caféer för daglediga  

Under hösten har vi genomfört 3 caféer för de 

som är lediga på dagtid. Vi har haft  en träff 

per höstmånad: höstcafe’, berättarcafe’ med 

tysklands bilder och adventscafe. Till varje 

tillfälle har det funnits hembakat fikabröd till en 

rimlig penning. En trogen grupp har bidragit 

med bak: Siv Oscarsson, Isa Brodin, Monica 

Eriksson, Margareta Ström och Margareta 

Wolf-Watz. Det har varit mellan 15- 25 

deltagare från Bjännsjö och Djäkneböle per 

gång. Varje cafe’ har avslutats med att några 

deltagare får med sig blommor hem. 

 

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


  

Årets mycket värdefulla arbetsdag inföll söndag den 23 oktober. 

Ca 20 medlemmar hörsammade inbjudan och 

bidrog med insatser för föreningen. Vi 

fokuserade framförallt på elljusspåret och en 

djupstädning av gården. Elljusspåret behövde 

en upprustning efter vådligt väder med 

stormbyar. Spåret är mycket utsatt för vädrets 

nycker! Gården behöver varje år en ordentlig 

städgenomgång som komplement till 

veckostädningarna. 

Som vanligt avslutade vi med hamburger grill. 

Kollaget ger en viss inblick vilka kompetenser 

som finns bland medlemmarna 

 
 
 
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.   
Djäknegårdsvärd är Roger Johansson och Karin Blomqvist är backup, Djäkneböle. Vi har ett 
nytt telefonnummer för vår uthyrning.  
 

 Bokning görs på föreningens hemsida av medlem eller Djäknegårdsvärd. 
 Uthyrningens telefonummer är 070-5580304. 
 Vid bokning skriv Stora eller Lilla rummet. Skriv namn och klockslag för bokningen. 
 Vid bokning av medlem meddela Djäknegårdsvärd per sms eller ring. Detta för 

nyckelutlämning och betalning.  
 Betalningen görs i förväg till föreningens Bankgiro 5148-8872 eller Swish. 123-5682927.  

(Märk betalningen med hyrestagare och uthyrningsdatum) 
 
 
Vi hoppas att gammal som ung utnyttjar gården ofta! 
 

 

Ring ROGER!! 

  

http://www.dbnet.se/diff


  

Historik Bjensjö nytt utflyktsmål med EU-pengar 

Publicerad: 2000-10-02 i VK 

- Det har varit roligt att göra något 

tillsammans. Vi har lärt känna varann 

bättre och vi har visat att landsbygden ska 

leva, säger projektledaren Jonas 

Lindqvist. Projektet är en del av EU-

finansierade Leader II. Men eftersom 

Umeå kommun egentligen inte hör till 

stödområdet har kommunen och 

Länsstyrelsen finansierat. Men det mesta 

är ideellt arbete så några stora summor 

handlar det inte om. För totalt 74 000 

kronor har man fått en hel del. - 

Vassröjningen är den största kostnaden. 

Men nu har det blivit mycket öppnare i viken, säger Jonas Lindqvist. Vid viken, som tidigare var 

helt igenväxt, finns nu också ett fågeltorn och en grillkåta. Vid badplatsen på andra sidan har en 

timrad raststuga satts upp. - Vi hoppas att skolklasser ska komma hit och titta på fåglar. Men 

även andra. Vi har velat skapa ett lättillgängligt utflyktsmål för boende i Umeå och omnejd, 

säger Jonas Lindqvist. I sjön lär finnas rikligt med fisk och ett svanpar brukar också visa sig 

ibland.- På vintern går det en skoterled rätt över sjön. Det kan säkert vara en lämplig avstickare 

att köra ner till någon av grillstugorna och rasta, säger Jonas Lindqvist. Arbetet pågick in i det 

sista före invigningen i lördags. Klippa bandet fick tvååriga Hanna Lindström göra. Det här har 

mycket varit ett samarbete mellan medelålders och äldre. Nu förväntar vi oss att nästa 

generation gör något när det här ruttnat ner, sa Jonas Lindqvist vid invigningen. Den som vill till 

Bjännsjöviken tar vägen mot Hössjö. Sväng vänster före Yttersjö sedan vänster igen strax före 

byn Bjensjö. Där finns en informationstavla.  Not: Grillkojan i viken är nu nerbrunnen. 

Fiskevårdsföreningen har snart färdigställt en ny kåta på samma ställe. Se även på 

http://www.dbnet.se/?TM=111&SM=127 

Fiske i Bjännsjön 

Markägarna runt Bjännsjön och Djäknebölebäcken upplåter fiske till allmänheten. Det finns nu 
en app som man kan ladda ner i telefonen eller datorn och enkelt köpa fiskekort. Den heter 
www.fiskekort.nu  . Här finns information och upplysningar om fisket. Du kan även gå in på 
http://www.dbnet.se/?TM=178 för information. 
Övrigt 
Adressen till hemsidan är www.dbnet.se  
Adressen på facebook är DIFF  https://www.facebook.com/groups/356150231086639/   
 
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/?TM=111&SM=127
http://www.fiskekort.nu/
http://www.dbnet.se/?TM=178
http://www.dbnet.se/
https://www.facebook.com/groups/356150231086639/


  

Ordförande har ordet 
 
Projekt Djäknegården nu har vi kommit till steg 3.  
Steg 1 2015. Bestämt att vi skall bygga om och ut Djäknegården. 
Steg 2. Bestämt hur Djäknegården kan se ut. Se första sidan. Har kontaktat flera sakkunniga i 
olika branscher och konsulter inom byarna (Arbetsgruppen). Dessutom Umeå kommun med tips 
och råd vid olika frågor. Kontakter med vår arkitekt har intensifierats och ett förslag på hur 
Djäknegården skall se ut har presenterats. Att få till hela tänket med bygg, fönster, vvs, el, 
ventilation, mark, övervåning, utbyggnad m.fl. har gått framåt. Sedan skall detta realiseras i 
kostnader för respektive kostnadsslag. Det har varit många kontakter med många inblandade 
både egna och externa kontakter.  
Steg 3 är vi i just nu med ansökningar till våra bidragsgivare Umeå kommun och Boverket som 
måste med på tåget som vi har startat. Ansöknings skrivningar och formuleringar är viktiga och 
dessa tar tid. Vi har slutfört 2 ansökningar. Det finns flera fallgropar på vägen så det är att se 
upp och inte förtröttas och fortsätta framåt. Vi känner oss trygga i det vi har uträttat och går 
vidare.  
 
Ulf  
 
 

 

STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

 

 

 

  



  

 

 

 


