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Vår ordförande har många strängar på sin lyra  

- en utmärkt wookare, det smakade fantastiskt!  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Styrelsen för Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening 

lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2018 

Styrelsen har under året bestått av:  

 

Styrelsen har haft 13 stycken protokollförda möten varav 

11 stycken styrelsemöten, ett årsmöte, ett medlemsmöte 

och otaliga arbetsmöten med konsulter, arbetsgrupper, 

ekonomi, byggare m.fl.  

Angående kassans ställning hänvisas till 

revisionsberättelsen. 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten (inklusive årsmöte). Dessutom otaliga möten med 
konsulter, arbetsgrupper och anbudsgivare. 

Styrelsearbetet avslutades med en wok fest vid Brunnsjön (se bild på första sidan!!). Ulf 
Lundmark organiserade det hela med lån av lämpliga wokpannor och glada tillrop. Vid detta 
tillfälle avtackade vi också avgående ledamöter. 

Styrelsen har beviljats följande bidrag: Umeå kommun, Länsstyrelsen, Boverket. Vi har själva en 
kassa vars grundplåt är den gåva som Missionshusföreningen gav till byn.  

Vi har informerat byamännen i Djäkneböle och Bjännsjö om våra planer och äskat om 
ekonomiskt stöd för Projektet. 

Vi fick inte bidrag från Arvsfonden. Det innebar att vi inte kan bygga den stora utbyggnaden på 
Djäknegården. Under sommaren/hösten har vi tillsammans med en konsult fastställt det 
beslutsunderlag som behövs som förfrågningar om anbud. Detta var klart i oktober. Vi fick i första 
omgången två anbud och dessa var bägge högt över vår ekonomi. Vi har fått lov att tänka om 
utifrån vad kan vi få för våra pengar – en lång och seg process. Före nyår 2018/19 arbetade vi på 
att får andra anbud som överensstämmer med vår ekonomi. Verkade lovande!! 

Antalet medlemmar.  Under året har vi kommit upp till 205 medlemmar. Glädjande 

 

2014 2015 2016 2017 2018

vuxna 131 127 143

ungdomar 57 66 62

Totalt 180 184 188 193 205
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Medlemmar DIFF 

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

Jan Isaksson 
Helena Sandberg 

Suppleant Göran Lind 
Suppleant Magnus Wolf-Watz 



  

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 
 
Verksamheter 

Vi hoppades optimistiskt att kunna starta upp processen med renovering av Djäknegården under 

hösten. Vi beslutade därför att ligga lågt med aktiviteter från och med september månad. Därför 

undersökte vi möjligheterna att omlokalisera vissa verksamheter. Barndagvårdarna inhystes en 

dag i veckan hos en av Djäkneböles dagbarnvårdare.  För ungdomarnas fredagsverksamhet 

kunde vi hyra in oss i Kasamark. Möten/sammanträden i olika föreningar kunde inledningsvis 

hållas på Djäknegården. Verksamheten med Aktiviteter för daglediga kunde genomföras endast 

under våren. 

Dagbarnvårdarna 

Hela våren kunde traktens dagbarnvårdare och deras barn mötas som vanligt en dag på 

Djäknegården, 

 

När man passerar Djäknegården och barnas kläder hänger på tork förstår vi att det pågår 

aktiviteter. Det gör oss glada och ger hopp om återväxten!! 

Beslut om flytt gjordes i april. DBV flyttade till Jonas Sandbergs fastighet efter semestern.  
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Aktiviter Djäkne Ungdomsgård 2018 

Under Djäkne det här året har vi fortsatt att planera in en aktivitet för varje gång.  Under 

vårterminen har vi bland annat varit på besök i Jonas ladugård, spelat pingis, åkt skridskor mm. 

Som avslutning på vårterminen åkte vi till hopp och skoj. Där fick alla ungdomar hoppa i 

hoppborgar och springa hinderbanor. Det blev väldigt uppskattat! 

Under höstterminen har vi bytt lokal då Djäkne ska renoveras. Vi har hållit till i Pollux i Kasamark 

istället. Vi har haft aktiviteter så som lekar, julfika med julpyssel och självklart det årliga 

Halloween-Djäkne. Lekarna fick ungdomarna själv bestämma vilka vi skulle leka. Det spelades 

mycket spökboll och Harry Potter. Det tyckte många var väldigt roligt. I december fick 

ungdomarna julfika bestående av lussebulle och pepparkaka. Det spelades julmusik och gjordes 

julkort i pysselhörnan.  Det blev också uppskattat! 

I november hade vi Halloween-Djäkne. Då höll vi till på Djäknegården igen. Det här året försökte 

vi ordna så att spökhistorian ungdomarna får höra innan de går ut runt en spökstig skulle höra 

ihop med stigen. Så vi skrev ihop en historia som handlade om häxor, vättar och troll. De 

varelserna stod också placerade längst efter stigen. Det blev väldigt bra och nästan lite läskigare!  

Efter ungdomarna hade gått stigen fick de stanna ute då vi ställt upp grill och eldkorgar så att 

man kunde grilla pinnbröd, korv och marshmallows. En väldigt rolig och uppskattad kväll blev det. 

 

/Emilia Björkman & Carla Johansson, Ungdomsledare på Djäkne Ungdomsgård 

Avslutningen på Hopp och Skoj. 

 

Halloween på Djäknegården. 



  

 

El-ljusspåret 

På elljusspåret blev det dragit fram nya kabelrör för bredband i Djäkneböle. Vår hyresgäst i 

Djäknegården DBnet utökar med nya medlemmar. Detta sker även i Bjännsjö och till sommaren 

kommer nätet att knytas samman även med Villes väg mot Innersjö. Vi har på prov inköpt och 

installerat 5 st nya ledbelysnings armaturer på de 5 första stolparna. De lyser väldigt bra och drar 

lite ström. Stormar drog även i år ner några träd över våra ledningar. Så elljusgänget har fått 

jobba. Vi behöver någon som kan vara sammankallande för gänget för att vi inom föreningen 

skall dela på uppgifterna.  

Uppstartsfest 2018 

Planeringen flöt på bra tillsammans med Åmyrlid vägen. Lite funderationer med hur mycket vi 
skulle handla in både med mat och dryck. Vi blev 60 personer (barn,vuxna) som firade 
tillställningen. 2 stora wok-pannor hade lånats in av Karlavagnen och Stefan Rudolfsson. Tack. Vi 
förberedde på fredag kväll och bestämde att duka inne pga. blåst och regn på SMHI. Vi gjorde 
regnskydd för wokpannorna med att klä in fotbollsmålet med presenning. Vi lånade in kylskåp 
och cooler för kylvarorna av Roland Sandström vilket var mycket lyckat då mat för 60 pers tar 
mycket plats.  
Träffades kl. 1500 på lördag för iordningställande av snittar, bubbel till minglet och allt som hör 
därtill. Det behövdes för att få ordning.  Ute så hade fotbollsmålet flyttats med vinden så vi fick 
ställa om det. Vi körde igång wokpannorna ~ 1630 för att få till den marinerade (citron, lime, 
sambal, balsamico, soya m.m.)  kycklingen med grönsakerna och hamburgarna.  
Välkommen prat med vad som komma skall och en historisk tillbaka blick om vart skola, EFS och 
föreningslivs kontakter våra byar Djäkneböle och Bjännsjö har haft av Margareta Wolf-watz. Det 
är under lång tid tillbaka som detta har skett. 
Snittar med lax och salami med bubbel till smakades. Till bords bjöd vi ~ 1745 då det började 
regna så smått. God mat. Efter middagen började kvällen med en världsnyhet. Ölsläpp av 
Västerbränna Bryggeri på Djäkneböle vatten från Kallberget. Ett lokalproducerat/bryggt öl av 
herrarna Oliver Turk, Ludger Smuck och Martin Lagmo = ett gott smakfullt balanserat öl. Före 
kaffet och hembakt kaka så gjorde vi en presentationsrunda så våra nyinflyttade och andra fick 
ett ansikte på vilka vi är. Puben gick igång och i alla pratade högt och det skrattades långt in på 
småtimmarna.  
Syftet med kvällen var även att få kontakt och förmedla vart vi är och vad vi kan och kommer att 
klara av att göra själva med projekt Djäknegården. Det arbetet kommer vi att fortsätta med. 
 

Andra aktiviteter 

Eftersom vi har en plan att spela fotboll på eller åka skridskor på vintertid. Har vi kunnat erbjuda 

våra medlemmar möjlighet att röra på sig. Skridskobanan har nog aldrig varit så välbesökt under 

jullovet som 2018. TACK vare an gedigen insats från Magnus och Bertil Sandström och Göran 

Lind har vi tidigt kunnat erbjuda fin is för hugade. Nytt rekord för isbanan:) 

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 fredagkvällarna….????? 

  

 



  

Ordförande har ordet. 

Utbyggnaden försendes vilket medförde att vi fick tänka om. Från ord till verkstad är det som 

komma skall under 2019. Vårt tänk ang. Projekt Djäknegården ÄR!  

 Vi river själv invändigt lokalen.   

 En entreprenör tar på sig hela det invändiga arbetet med bygg, VS, EL och utbyggnaden 

av förrådet.  

 När det är klart så gör vi själva köket, entrén och målar utvändigt.  

 Utvändigt så blir det jordvärme från fastigheten som Jonas Sandberg har lovat oss ett 

servitut på åkern nedanför.  

 Inkoppling vatten och avlopp görs senare.  

I och med att kostnaderna har skenat och vi måste vara på den säkra sidan att vi klarar 

kostnaderna för föreningen. 

Ser fram emot att vi får komma igång med Projekt Djäknegården och att nya som gamla 

medlemmar hjälper till att få en nyrenoverad nära samlingslokal för medlemmar, boende i byarna 

Djäkneböle och Bjännsjö med omnejd. 

Vi räknar med en renoverad Djäknegård under hösten. Då tar vi nya tag med vår verksamhet. 

Välkommen att vara med! 

 

Väl mött 2019. Ulf 

 

STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

 

 

  



  

 

 

 

 


