
  

 

 

 

 

 

Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts & Fritidsförening 

Verksamhetsberättelse 2017 

 

 

  

Visste du att vi har en femfaldig världsmästare i Djäkneböle!  

Ulf Lundmark uppvaktar och uppskattar Linn Sömskars prestationer. 

 

 



  

Styrelsen för Djäkneböle, Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening 

lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2017 

Styrelsen har under året bestått av:  

 

Styrelsen har haft 18 stycken protokollförda möten 

varav 15 stycken styrelsemöten, ett årsmöte, en 

ungdomsträff och ett flertal protokollförda arbetsmöten 

med arkitekt, konsult, arbetsgrupp, ekonomi. Ett flertal 

träffar med Umeå kommun, banker m.fl.  Angående 

kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 

 

 

Styrelsearbetet 

Styrelsens allt överskuggande arbete har koncentrerats till bidragsansökningar. Nu vet vi att 
följande ansökningar har beviljats: Umeå kommun, Länsstyrelsen, Boverket. En ansökan har 
sammanställts och skickat till Arvsfonden. I pipe-line ligger också en ansökan till Jordbruksverket. 

Dessutom har vi arbetat för att all den verksamhet vi bedriver ska kunna genomföras. Dessa 
verksamheter beskrivs senare i dokumentet. 

DIFF hoppas att vår medlemsrekrytering tar fart när vi får inflyttningar till byarna, så här ser 
medlemsantalet för närvarande ut. Vi är angelägna att vi kan hjälpas åt med rekryteringen. 

 
 
 
Antalet medlemmar.  

 

 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

vuxna 131 127

ungdomar 57 66

Totalt 177 181 180 184 188 193
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Medlemmar DIFF 

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

Jan Isaksson 
Leif Hellström  
Helena Sandberg 

Suppleant Göran Lind 
Suppleant Magnus Wolf-Watz 
  
  



  

Ungdomar 

I vår ansats få ungdomar mer delaktiga i föreningens arbete bjöds dessa in till en workshop. 7 st 
glada ungdomar medverkade. Vi informerade hur långt byggprojekt Djäknegården hade kommit. 
Frågor som vi försökte få svar på var. 

Vad vill ni göra på Djäknegården?  

Vad vill ni komplettera för att använda 
på Djäknegården ännu mer?  

Vad vill ni ha för sommarjobb på 
Djäknegården (3 veckor)? 

Hur kan man utveckla ungdomsledarna 
inom föreningen?  

Styrelsen har en referensgrupp med 
ungdomar för fortlöpande samtal om 
projekt Djäknegården. 

Dans i december 

Under två lördagar i december samlades några av föreningen yngre medlemmar för dans i 

Djäknegården. Under ledning av Frida Halvarsson dansades hinderbana, skattjakt, dansstopp 

mm. Evenemanget startade eller avslutades med fika för barnen och föräldrar. Repris på detta 

har efterfrågats och utlovas återkomma senare i vår! 

/Frida Halvarsson 

Välkommen till vår förening 

Som ett led i DIFF:s rekryteringsarbete har vi en tradition att bjuda in nyinflyttade personer, vi 

hade ett litet tårtkalas för 2 familjer i Bjännsjö och en familj i Djäkneböle. Vi presenterar 

föreningen och intressanta ställen i vår omgivning.  

Välkomna!

 

  



  

DIFF drivs av ideella krafter 

Arrangörsgrupper 2017 

Våra nummer   Webb 
 
Bankgiro:   5148-8872  http://www.dbnet.se/?TM=2 

Swish Uthyrning:  123-5682927  Facebook 

Swish Aktiviteter: 123-2453959  Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts-Fritidsförening 

Telefon uthyrning: 070-5580304  

Djäkne  
Under år 2017 har vi ungdomsledare tillsammans med barnen gjort många olika saker. På 

Vårterminen spelades det mycket pingis efter att vi köpt nytt nät och nya racket till pingisbordet. 

Det spelades också mycket fotboll ute på fotbollsplanen. Som terminsavslutning i maj hyrde vi 

Elofssonhallen och hyrde in bumperballs och en uppblåsbar kardborrevägg. Båda sakerna var 

mycket uppskattade och har pratats mycket om efter det!  

Höstterminen 2017 har vi försökt planera och strukturera mer noggrant. Vi ledare har gjort ett 

aktivitetsschema för alla gånger på Djäkne under läsåret 17/18.  

Vi har köpt in 

pyssel, spel och 

lite mer 

aktiverande saker 

så som hopprep 

och rockringar.  

Ett stort event vi 
haft på Djäkne 
under 2017 är 
Halloween. Då 
kommer det som 
mest ungdomar 
och besöker 
djäkne. Föräldrar 
och ledare 
anordnar varje halloween en spökstig med olika monster på vägen. Det är väldigt uppskattat.  
Ungdomsledare under våren har Emilia Björkman och Nelly Larsson varit. Hon avtackades under 
avslutningen i maj. Bilden är från uppstart Djäkne september 2017. 
 
 /Emilia Björkman och Carla Johansson, ungdomsledare på Djäkne ungdomsgård. 

  

2017 Arrangemang Sammankallade namn Förslag datum 

Djäkne Mitt Valborg + vårstäd Gerd Sandberg 30 April 

Bjännsjö Hambugarefest Rolf Johansson  Augusti 

Djäkne Nedre Taco Marlene Åslund Få anmälda 

Djäkne Övre Julfest Jeanette Johansson December 

http://www.dbnet.se/?TM=2


  

Exempel på föreningens verksamheter. 

Arbetsdag 

Den 22 oktober hade vi 
vår gemensamma 
arbetsdag. 

Vi behövde bl.a. hjälpas åt 
med att: rusta upp 
elljusspåret, belysning, 
sladda grusplan, röja runt 
planen, justera dörr 
inomhus, genomgång av 
luftvärmepump, grundlig 
städning av 
Djäknegården. 

Dagen avslutades med 
hamburger grill. 

Här är arbetsstyrkan 
samlad inför 

grillningen- 

STORT TACK för insatsen. 

 

Uthyrningar 

Roger Johansson är uthyrare av Djäknegården. 
Telefonnummer till vår uthyrning är 070-5580304. 
Han har även kurser som examinator på 

Djäknegården. Det betyder att han godkänner elever 

vid förarutbildning på skoter.  

Skoterkurser anordnas av http://www.nordiac.se/.  

Här har Linnea Larsson från grannbyn 

Mellansvartbäck sitt prov på Djäknegården. 

 

Linn Sömskar 

Vi har särskilt uppmärksammat Linn Sömskar för 
hennes insatser i framför allt  

rullskidåkning = 5 faldig världsmästare. 

På Face Book  under Djäkneböle  Bjännsjö Idrotts och Fritidsförening finns en utförligare 
beskrivning av Linns utveckling och insatser i skidspår och på rullskidor. Månne har vårt 
elljusspår till del medverkat i Linns grundläggande skidträning. Visst är det så! 

Lycka till med ditt fortsatta idrottande!  

Caféer för daglediga  

4 st caféer och 2 st sopplunch för de som är lediga på dagtid. 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.  

http://www.nordiac.se/


  

Gemensamma festligheter 
 
Våra arrangörsgrupper ordnar trevligheter för medlemmarna. 
 
Valborgmässoafton var som vanligt välbesökt. 

 
 
Sommarens grillfest bjöd på After Semester! 
 

 
 
Taco kvällen blev inställd.  
 
Julfesten uppenbarade sig som JULLUNCH, ett lyckat drag - 
många barnfamiljer kom  
Jultomten hittade till Djäknegården och han KUNDE läsa namnen 
på paketen 
 
Alla fester ger ekonomiskt bidrag till föreningen. 
 

Stort tack för alla ideella insatser för föreningen, hur skulle det 

gå om ingen 

städade, gjorde städlistor, tvättade, vattnade och satte om 
blommor, satte ut soptunnan, skottade, spårade, spolade, bytte 
lampor, höll ordning på uthyrning, ordnade fester, höll ordning på 
ekonomin, höll i caféverksamheten, bakade, satt i styrelsen, 
skrev protokoll, delade ut information, svarade på frågor från kommun, höll kontakt med 

myndigheter, ordnade vår stolthet DJÄKNE på fredagkvällar….????? 



  

 

Ordförande har ordet. 

Det har varit ett händelserikt år med Projekt Djäknegården. Ansökningarna som vi har gjort 

grunden 2016 fortsatte även 2017. Efter en tid så föll våra ansträngningar på plats. Ett flertalet 

beslut om bidrag till vår Djäknegård bar frukt. Under våren beslutades alla bidrag till vår fördel. 

Bygglovet tog dock tid då flera aktörer inte ville tänka som vi tänkt. Se nedan 

Umeå kommun 
2017-03-24 Beslut investeringsbidrag  Beslut energiåtgärder  
2017-03-30 Bygglovsansökan  Uppskattad kostnad 
2017-04-10 Kompletteringar bygglov  
2017-09-05 Kompletteringar bygglov  
2017-10-24 Beslut bygglov för tillbyggnad  Komp brand, konstruktion grund, vägg 
takstolar 
Länsstyrelsen 
2017-01-24 Bygdeavgiftsmedel  Via Umeå kommun fritidsnämnd 
2017-03-24 Beslut bygdeavgiftsmedel  Beslut förråd, el 
Boverket 
2017-04-20 Rev ansökan 2,3 investeringsbidrag Ingen nybyggnad och övervåning 
2017-05-23 Beslut investeringsbidrag   Ombyggnation 
2017-05-23 Beslut investeringsbidrag tillgänglighet Ramp, hörslinga 
 
Bidragen som vi har blivit beviljade uppgår till max 1 791 000 kr.  

I december beslutade styrelsen att anlita vår konsult firma att fortsätta ta fram ritningar och 

förfrågningsunderlag till Djäknegården. Detta behövs för tekniska detaljer och en bra bedömning 

av byggare. Vi ser dock att kostnader för vissa och en del nya kostnadsslag har ökat. 

Genomlysning av detta och kostnadsgranskning försätter vi med under 2018. Nu intensifieras 

arbetet även med detaljer på Djäknegården och annat som hör till. 

Väl mött 2018. Ulf 

STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

 



  

 

 

 

 

 

 

  



  

Arrangörsgrupper 2018 

 

OBS! Preliminär Planering 2018. Torsdagar DBV hela dagen.  
 

Månad Dag Aktivitet     
 
Januari 15 Styrelsemöte, valberedning, verksamhetsberättelse, möten,

 arrangörsgrupper, städlistan, medlemsavgiften 
24 Cafe 
30 Medlemsmöte Beslut Projekt Djäknegården.  
 

Februari 13 Cafe fettisdag 
 13 Styrelsemöte, Medlemsregister, aktivitetskort på nätet. 

28 Årsmöte, Konstituerande, ekonomi, budget 
 

Mars 21 Lunch för daglediga 
26 Styrelsemöte, uppdatering föreningsregister, Bygdegårdarna 

 
April 24 Styrelsemöte,  

30 Valborgsfirande 
  

Maj 14 Styrelsemöte, Utskick medlemsblad, 
  Arbetsgrupp      
 
Juni 11 Styrelsemöte, Aktivitetskort på nätet. 
  
Augusti  Grillfest 
 21 Styrelsemöte  
  El ljusspåret uppstagning, grävning,  
 
September 25 Styrelsemöte 

Djäkne start 
   
Oktober 8 Styrelsemöte 

22 Arbetsdag 
Höstcafe 
 

November 6 Styrelsemöte   
  25 Välkommen till vår förening 
 
December 4 Styrelsemöte, medlemsavgiften,  

Julfest  
Adventscafe 

2018 Arrangemang Sammankallade namn Förslag 
datum 

Djäkne Övre Valborg + vårstäd  30 April  

Djäkne Nedre Valfritt  Augusti 

Bjännsjö Valfritt  Valfritt 

Djäkne Mitt Julfest  December 


