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Styrelsen för Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening 

lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2019 

Styrelsen har under året bestått av:  

Styrelsen har haft 12 stycken protokollförda möten varav 

11 stycken styrelsemöten, ett årsmöte på holken i Yttersjö. 

Vi har under året fått variera på mötesplats. Det har varit 

trevligt att mötas henna hos olika styrelsemedlemmar. 

Angående kassans ställning hänvisas till 

revisionsberättelsen. 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har haft 12 protokollförda möten (inklusive årsmöte). Dessutom otaliga möten med 
byggare, konsulter, yrkesfolk m.fl. 

Den första ekonomiska grunden för Projekt Djäknegården var från EFS. Utan den har vi inte vågat gå 
vidare. 

Året började med att förhandlingar med byggare och hur det nya tänket för bygget skulle utformas. 
Briell Bygg blev vår partner i bygg, el, vs. Vi som förening gör rivning, kök, utvändig målning, utvändig 
färdigställning och en del grundarbeten. Kvarstod takrenovering som beslutades senare.  

Kontakter med banken flöt på bra tidplan, likviditetsplan gjordes och utmynnade i pantsättning av 
fastigheten. 

Sedan blev det mer hands on under året med vårt projekt Djäknegården.  

Ideellt arbete är grunden för föreningens arbete och många medlemmar ställde upp. 

Kostnadskontrollen flöt på bra. Beslut om takbyte gjordes. 

Kostnaderna ökade och under senare delen fick vi bromsa inköp av tjänster och våra ideella krafter 
tog vid på ett fantastiskt sätt som INTE går att beskriva.  

Grunden i arbetet har hela tiden varit försiktighetsprincipen. Dvs. försiktighet i kostnadsarbetet. 

Särskilt investeringsbidrag för rörelserikedom för vår utemiljö ansöktes om och ett positivt beslut fick 
vi innan jul.  

Innan årets slut så belönades föreningen med att alla bidrag inkom och gladde styrelsen. 

 

Våra nummer   Webb    

Bankgiro:   5148-8872  http://www.dbnet.se/?TM=2 
Swish Uthyrning:  123-5682927  Facebook: 
Swish Aktiviteter: 123-2453959  Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- 
Telefon uthyrning: 070-5580304   Fritidsförening 
 
Det är mycket enkelt att bli medlem. Medlemsavgiften är 100 kr/person eller 250 kr /familj. 
Inbetalning sker på   Bankgiro:  5148-8872 
Inbetalning kan även ske med  Swisch nr: 123-2453959 
Skriv namn på alla i familjen.    

Ordförande Ulf Lundmark 
Kassör Ludger Schmuck 
Ledamot Margareta Ström 
Ledamot Margareta Wolf-Watz 
Ledamot Jan Isaksson 
Suppleant Göran Lind 
Suppleant Elisabeth Lind 
Suppleant Martin Lagmo 

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


Avtackningar 
 
På vårt årsmöte 
20190225 avtackades 
Helena Sandberg 
(ledamot), Ann-katrin 
Persson (revisor) , 
Annika Wredin (kassör) 
och Irene Helgesson 
(revisor) flera många års 
ideellt arbete för vår 
förening.  

 

 

 

Medlemmar 

 

Antalet medlemmar fortsätter glädjande att öka från 205 till 235 st.  

Arrangemang 2020 

Vår verksamhets bedrivs ideellt. Så här ser planen ut för året. 

   

2014 2015 2016 2017 2018 2019

vuxna 131 127 143 235

ungdomar 57 66 62

Totalt 180 184 188 193 205 235

0

50

100

150

200

250

A
n

ta
l 

Medlemmar DIFF 

2020 Arrangemang Sammankallande Datum  

Djäkne Övre Invigningen, pub Roger Johansson 25 januari 

Djäkne Nedre Valborg + vårstäd  30 April 

Djäkne Mitt Valfritt  Augusti 

Bjännsjö Julfest  December 



Verksamheter under 2019 

Eftersom Djäknegården varit en byggarbetsplats har vi fått ordna med våra verksamheter på olika 
sätt. 
 

Djäkne 

Vi har fått hyra in oss i Kasamark under hela året. Sedan hösten 2019 heter ansvarig Djäkne Anna 
Norlin. Ungdomsledare är nu Linn Skoglund och Sofia Rudolfsson. Verksamheten har flutit på väldigt 
bra med ett stort föräldraengagemang. Höjdpunkter har varit uppstart och Halloween. 
 
 

Dagbarn vårdarna 

Verksamheten har kunnat genomföras eftersom vi hyrt in verksamheten i ett privat hus i Djäkneböle 
som fungerat som samlingsplats för den pedagogiska omsorgen. Under året har 4 dagbarnvårdare 
och 15 – 20 barn deltagit i verksamheten. Barnens ålder var mellan 2 till 8 år. 
 

Caféer för daglediga 

Under hela 2019 har verksamheten legat nere. 
 

Isbanan 

Eftersom vi har ett gäng duktiga 
medlemmar har vår isbana erbjudit 
fin is för byarnas (och närliggande 
byars) skridskofantaster. Redan tidigt 
i december hade vi is. Aldrig någonsin 
har vi upplevt att så många (mindre 
och större barn och deras föräldrar) 
använt banan. Det har varit en fröjd 
att se så många skridskoåkare på 
isen. TACK till Bertil, Göran, Magnus, 
Hans m.fl. som skött banan! 
 
Bilden ger ett bra exempel på 
verksamheten på isbanan. 
 

El-ljusspåret 

Som sagt träd faller ner även detta år på spåret!!  Vi behöver någon som kan vara sammankallande 

för gänget för att vi inom föreningen skall dela på uppgifterna.  

 



 

Sponsorer 

Företag som hjälp oss under många år och under projektet är: 

Expo, Mattias Noren  Sandbergs Lantbruk, Jonas Sandberg 

LSU konsult, Lennart Sundström DB-net 

Advect, Fredrik Grundberg   Tryckeriet, Lars-Ove Eriksson 

Transport Isaksson, Jan Isaksson Skanska, bergtäckten 

Nya Byggeriet, Håkan Oscarsson Roland Sandström 

Dessa har bidragit med transport, material, maskiner, tryckning m.m. som på ett förverkligat vår 

renovering av Djäknegården.  

Historik från tidigare år. 

Fynda från välfyllda bakluckor och bord på 
BAKLUCKELOPPIS i 
Djäkneböle! (7km från Röbäck) 
Söndagen den 27 maj 2012 kl. 11-15 vid 
Djäknegården. 
Fika och varmkorvsförsäljning! 
VÄLKOMMEN! 

Undrar om det blir i år igen!? 

 

 
 

Vision från 2015 
Styrelsen för DIFF sammanfattade 2015-11-09 ett visionsdokument för en ny/ om/utbyggd 
bygdegård som en mötesplats för bygden. Vi har utgått från denna vision under projektarbetet. 
Djäknegården /DIFF skulle: 

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

Vi behöver: 
-      energieffektivisera gården 
-      ha ett  fungerande kök 
-      ha ett lättillgängligt förråd 
-      ha en  handikappanpassad toalett 
 
Som synes har de flesta av visionerna infriats.  
Vi kom dock inte så långt att vi kunde bygga en stor utbyggnad med med plats för 80-100 personer. 
Detta genomförande projekt har varit fokus för DIFF under hela 2019. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150896116737808&set=gm.415746881793640&type=3&eid=ARBhJ4pdi3zQc7I6V38nfPiJfJdIILYpzeL1SUtG70ox4qKt8EfTDPnDfRiaf0e2MY5iFf6uhVAJ2q25&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150896116737808&set=gm.415746881793640&type=3&eid=ARBhJ4pdi3zQc7I6V38nfPiJfJdIILYpzeL1SUtG70ox4qKt8EfTDPnDfRiaf0e2MY5iFf6uhVAJ2q25&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150896116737808&set=gm.415746881793640&type=3&eid=ARBhJ4pdi3zQc7I6V38nfPiJfJdIILYpzeL1SUtG70ox4qKt8EfTDPnDfRiaf0e2MY5iFf6uhVAJ2q25&ifg=1


 Projekt Djäknegården  
 

Tidpunkter  Händelser   Anm  
 

Maj 2016-2017 Framtagning av ritningar, kostnader m.m. JBR konsult 
Oktober 2016 Ansökan Umeå kommun   Hel ansökan 
 2016-11-14   Extra Årsmöte stadgar,   Beslut BYGGA. 
Nov – Dec 2016 Ansökan via BRF till Boverket  Hel ansökan 
   Svar Umeå kommun   Delad ansökan 
Januari 2017 Ansökan bygdeavgiftsmedel LST EL och förråd 
Februari 2017 Träff ungdomar i föreningen 
2017-02-28  Träff med precidet Umeå kommun  
   Ari Leinonen, Lennart Johansson, Stefan Hildingsson 
2017-02-28  DIFF Årsmöte stadgar  
Mars 2017  Fritidsnämnden beslut den 24 mars 
   Bergvärmepump, isolering  200 000kr energispar 
30 Mars  Ansökan bygglov Umeå kommun. 
   Ungdomar adjungerade till styrelsen. 
April 2017  Kompletteringar behövs till bygglov Inlämnat kommun 
11 April   Beslut Bygdeavgiftsmedel LST, EL, förråd 533 000 kr/175 500 förskott 
   Umeå kommun  
18 April   Rev ansökan till Boverket behövs 
29 April   Rev ansökan inskickad Boverket 
23 Maj    Beslut Boverket tillgänglighet  37 000kr Ramp, hörslinga 
   Beslut Boverket lokaler   1 020 000 kr.  Lokaler 
Sept - okt 2017 Ansökan Arvsfonden 
5 Mars 2018  Svar på Arvsfondens frågor 
25 April   Beslut Arvsfonden avslag.   Ej tillräckligt nyskapande. 
Hösten 2018 FFU och offerter utskickade  
Nov 2018  Hög kostnad entreprenad från 2 BYGGARE 
   Bygglov klart Umeå kommun 
Dec 2018  Nytt eget tänk och arbete med BYGGARE 
Jan 2019  Beslut att bygga med Briell Bygg 
Feb – april 2019  Bank kontakter igen ~ 1 år sen sist.  LF bank lånelöfte 
5 Februari  Startbesked Umeå kommun. 
13 februari  Packning av lösöre invändigt. 
16 febrari  Rivning invändigt börjar. EGET 
8 Mars   Vatten och avloppsdragning m.m. EGET 
25 Mars  Briell börjar BYGG,  EL och VS. 
Maj   Lån Länsförsäkringar bank klart  
Maj    Utbyggnad markarbete börjar. EGET 
Juni    Målning utvändigt start. EGET 
Augusti   Fönster monteras, beslut takbyte 
   Umeå kommun bidrag klart   200 000 kr 
September  Köksmontering. EGET 
29 September Jordvärmeslang nergrävd EGET, inkoppling pump. 
Oktober  Tak och invändig färdigställande 
   Projekt Djäknegården Klart 
November  Kostnad sammanställning BRIELL Högre 
   LST bidrag2 klart   130 000 kr 
   Boverket besiktning, kostnader, ansökan inskickad 
   Invändig EGET färdigställande 
 December                            Boverket bidrag klart   1 057 000 kr. 
   LST bidrag3 klart   226 000 kr 
   Gåva Djäkneböle samfällighetsförening 100 000 kr 

 



 

Ordförande har ordet    

Utan det ideella arbetet som lagts ner av medlemmarna skulle inte vi vara där vi är idag. Små som 

stora krafter som utan egen vinning tycker att vår mötesplats skall renoveras och utvecklas till något 

fint att förvalta vidare. Under hela projektet har vi försökt dokumentera antalet timmar som lagts 

ner. Detta måste man göra för den redovisning som Boverket kräver.  

Antalet timmar är 1660 tim. Alltså en hel årsarbetstid. Boverket räknar med 100 kr per timme, det 

blir ~ 170 000 kr. Omräknat om man skall köpa en tjänst för 400 kr per timme blir det 650 000 kr.  

Från maj 2016 och framåt finns nedskrivet händelser som är bra att ha i relation att man måste vara 

långsiktiga, intaga försiktighetsprincipen vad gäller kostnader och annat matnyttigt att komma ihåg 

vad man klarar av som förening. Det har inte varit lätt att få flyt på hela projektet. Ibland har det 

stannat upp. Ibland måste det gå fort. Men resultatet har blivit fantastiskt.  

Projekthändelser visar arbetsgång från beslut 2016 till besiktning och bidrag klara 2019.  

Nu är det till att fylla Djäknegården med aktiviteter och annat ”matnyttigt ”.  

Kom ihåg att det är bara vi själva som sätter gränser på vad vi kan göra tillsammans som förening! 

Stort tack från mitt  

 

 

 STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 


