
  

 

Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- & Fritidsförening   

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Invigningen av Nya Djäknegården 

  



Styrelsen för Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening 

lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2020 

Styrelsen har under året bestått av: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, varav nio varit styrelsemöten. 
 
Årsmöte på Holken i Yttersjö. 
 
Angående kassans ställning hänvisas till revisionsberättelsen. 
 

STORT TACK till alla våra bidragsgivare för ekonomisk stöttning av Projekt Djäknegården: 
Djäkneböle EFS, Umeå kommun, Länsstyrelsen, Boverket, Djäkneböle Samfällighetsförening 
och sponsorer i bygden.  

Tack också för allt ideellt arbete! 

Invigningen 

Vi rivstartade verksamhetsåret med en festlig invigning av Djäknegården.  

Invigningen inleddes med tal och bandklippning av ordförande i DIFF Ulf Lundmark, 
Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen och en ungdomsledare Sofia Rudolfsson. Sedan 
kunde medlemmarna i Bjännsjö och Djäkneböle och inbjudna gäster fira med bubbel och 
tårtkalas. Ulf Lundmark betonade i sitt tal betydelsen av samarbete och engagemang som 
nyckel till framgång för projektet. För att färdigställa Djäknegården har ideella krafter 
bidragit med minst en årsarbetstid. Samarbetet med entreprenören Briell Bygg har flutit på 
bra.  

Fritidsnämndens ordförande lyfte i sitt tal fram att tätorten har mycket att lära av 
landsbygdens förmåga att arbeta med utveckling av sin bygd. Föreningen, som också firade 
50 år, uppvaktades med flera tal och blomstergåvor m.m. från byamännen, bygdegårdarnas 
Västerbottens distrikt, samarbetspartners och konsulter. 

 

Ordförande Ulf Lundmark 
Kassör Ludger Schmuck 
Ledamot Margareta Ström 
Ledamot Margareta Wolf-Watz 
Ledamot Ida Bodén 
Suppleant Jan Isaksson 
Suppleant Elisabeth Lind 



Invigningsdagen övergick senare på kvällen till pub med trubadur! 

De fina lokalerna skulle fyllas med verksamhet då den nya Djäknegården slog upp sina dörrar 
för MEN  MEN  MEN en pandemi kom emellan. Vi har gått på sparlåga men längtar efter 
annat!! Ett vanligt ord för föreningar har varit INSTÄLLT, UPPSKJUTET, FÖRÄNDRAT… 

 

Vill du bli medlem?   Våra nummer    

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

Medlemmar 

 

Antalet medlemmar minskar från 235 till 203. 

 

Arrangemang 2021 

Vår verksamhets bedrivs ideellt. *År 2020 ordnade Övre vägen i Djäkneböle 

invigningskvällen mycket bra. Året 2021 fortsätter vi där vi slutade om möjligt. 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

vuxna 131 127 143 134

ungdomar 57 66 62 69

Totalt 180 184 188 193 205 235 203
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Medlemmar DIFF 

2020-21 Arrangemang Sammankallande Datum  

*Djäkne Övre (OBS! 2020) Invigningen, pub Roger Johansson 25 januari 

Djäkne Nedre Valborg + vårstäd  30 April 

Djäkne Mitt 50 år  Augusti 

Bjännsjö Jularrangemang  December 

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


Verksamheter under 2020 

 

Djäkne fredagskvällar för ungdomar i mellanstadieåldrarna 

Sedan hösten 2019 heter ansvarig för Djäkne Anna Norlin.  Verksamheten har flutit på väldigt bra 
med ett stort föräldraengagemang. Höjdpunkter har varit uppstart och Halloween. Djäkne 
ungdomsgård har hållit till på Kasamarks skola och våra nyrenoverade lokaler. 
 

Öppet för dagbarnvårdarna 

Verksamheten har kunnat genomföras från och med höstterminen i vår renoverade Djäknegård som 
allt eftersom anpassats för småttingarna.  4 dagbarnvårdare och 15 – 20 barn deltagit i 
verksamheten. Barnens ålder var mellan 2 till 8 år.  
 

Caféer för daglediga 

Under hela 2020 har verksamheten legat nere. 
 

Isbanan 

Eftersom vi har ett gäng duktiga 
medlemmar har vår isbana erbjudit 
fin is för byarnas (och närliggande 
byars) skridskofantaster.  
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 alla som sköter banan! Ny 
ismaskin finns nu för ännu bättre is…   

 

El-ljusspåret 

Som sagt träd faller ner även detta år på spåret!!  Det blev att ringa 

Håkan Oskarsson i Bjännsjö (Nya Byggeriet) för maskinhjälp. Vi 

behöver någon som kan vara sammankallande för 

underhållsgänget för att vi inom föreningen skall dela på 

uppgifterna.  

Arbetsdagar och dräneringsgrävning 

I mars så städade vi kallvinden från en massa skräp. En till full 

släpvagn fylldes för återvinning.  

I slutet på maj stod den sedvanliga städdagen denna gång med 

nedre vägen som drivande. Yngre skräpplockare fanns på plats, lite 

målning, krattning, byte av nät till målen och sladdning av 

fotbollsplan.  

Under sommaren lades dränering ner framför gården. Blir bra för vattenavrinningen. 



Hösten arbetsdag i oktober var som 

vanligt med en del inne jobb och 

rensning av el-ljusspåret m.m. 

Dessutom ordnades en överfart till 

busshållplatsen från fotbollsplanen. 

Detta gör att det blir en säkrare väg 

att ta sig till bussarna på stora vägen. 

Stort tack till grävgubbarna.   

 

 

 

Ny samarbetsplattform 
Under året har DIFF arbetat med att ta fram en egen plattform för våra byar. Projektet som heter 
Umigo är i grunden ett forskningsprojekt från Umeå Universitet tillsammans med intressenter som 
Umeå kommun, Visit Umeå, med flera. På webplatsen https://djaknebolebjannsjo.umigo.se/ håller 
nu vår egen plattform att ta form. Tanken är att den tillslut ska kunna ersätta befintlig hemsida 
samtidigt som vi alla som bor i byarna runt sjön ska kunna erbjudas att samverka på sidan genom att 
utbyta information, tjänster, erfarenheter, dela intressen och annat skoj. Gå gärna in på adressen 
ovan och gör en användare där. Plattformen kommer att presenteras närmare både på kommande 
årsmöte samt vid fler möten under våren. 
  

Projektet Rörelserikedom 
Projektet Rörelserikedom är i full gång med den första etappen, att planera utemiljön runt 
Djäknegården. Målet med projektet är att skapa en naturlig samlingspunkt för alla åldrar, en levande 
by där man känner varandra och har en plats att umgås på. Rörelserikedom och levande utemiljö för 
alla. 
På arbetsdagen dn 11 oktober  var en första allmän träff där alla som ville fick komma med förslag på 
hur de skulle vilja att utemiljön skulle utformas och vad som skulle finnas där. Senare under hösten 
formades en grupp av intresserade personer som har gjort ett första utkast på utformning av 
utemiljön och en plan för fortsättningen av projektet. Planen och utformningsförslaget presenteras 
vid kommande årsmöte. 
 

INSTÄLLT….rörelselek för de mindre barnen, gympa och caféer för daglediga. 

UPPSKJUTET 50 års jubileum som vi hoppas kunna genomföra 2021. 

 

 

 

 

 

  

https://djaknebolebjannsjo.umigo.se/


Historik från tidigare år.  

Första protokollet för föreningen, gamla skolan och en lokalupplåtelse från 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


Ordförande har ordet    

Vår invigning av Djäknegården blev uppskattad. Vi visade våra renoverade lokaler. Det var fullt hus. 

Flertalet äldre kom ihåg hur det såg ut när de gick i skolan i lokalerna. Tal hölls, blommor 

överlämnades från olika håll. Nu var vi redo för att fylla huset med aktivitet.  

Att sedan gå från 100 till 8 vad gäller sociala kontakter under så lång tid är inte något som jag har 

varit med om. Covid-19 eller Corona blev inte den starten för Djäknegården som vi hoppades på. 

Under hela året präglades samhället av att man inte kunde träffas i större och mindre sällskap.  

Vi tänker på de som blivit drabbade men ser ändå hoppfullt på framtiden.  

Nya tag med utemiljön blir årets projekt och planering ser bra ut och vi hoppas på bra uppslutning 

kring projektet. 

Det kommer en vändning.  

Ulf 

 

  

STYRELSEN FÖR DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRENING 
 

 

  



 

 

 


