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är avklarat. Som vanligt genomfördes det lugnt och stilla. En del
nya personer invaldes i styrelsen och det är bra med nya, friska
krafter med fräscha idéer.
Efter fördelning av posterna ser styrelsen i sin helhet ut så här:
Ordförande Ove Rohlén, vice ordförande Mari Carlsson,
sekreterare Örian Gradin, kassör Berit Norberg, övriga
ledamöter Sara Berglund och Maj Berglund, suppleanter HansIvar Karlsson och Anita Bohman.
Örian, Berit och Maj valdes för två år, ordförande och
suppleanter valdes för ett år och Mari och Sara sitter kvar
ytterligare ett år eftersom de i fjol valdes för två år.
Till revisorer omvaldes Sven Jönsson och Ulla Ramne-Annander
och till revisorsuppleant Birgitta Karlsson.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang omvaldes Knut och Gulli
Granquist och till ansvarig för närradiokvartarna omvaldes Inga
Sehlin samt nyvaldes Berit Norberg.
Till ”klubbmästare”, med uppdrag att ordna fram ansvariga att
genomföra fester och andra sammankomster, valdes Anita
Bohman och Maj Berglund.
Till uthyrare av Vallencia omvaldes Stefan Tågestad och Mari
Carlsson och uthyrare av bagarstygan omvaldes Elvira Granquist. Till fastighetsansvariga omvaldes Ove Rohlén och Stefan
Tågestad.
Årsmötet beslutade ochså att ha oförändrade avgifter för
medlemskap i byalaget och hyra av Vallencia och bagarstugan. En
förändring blev att byalagsmedlemmar ska kunna utnyttja
Vallencia gratis för kortare och mindre möten.
Intresserade av allt som behandlades på årsmötet har nu
möjlighet att se protokollet på Vallens hemsida.
Vi önskar den nya styrelsen lycka till och uppmanar alla bybor
och andra intresserade att ställa upp för styrelsen och byn, t.ex.
genom att komma med idéer och förslag samt hjälpa till med
byalagets olika verksamheter.

Kommande aktiviteter!
PÅSKUTFLYKT
Långfredag den 9 april kl. 12:00 samlas
vi på Hällvika för att som vanligt grilla
korv, dricka kaffe och saft, kanske
pimpla och framför allt umgås med
varandra.

SYJUNTAN

pågår under våren
följande onsdagar:
21/4, 5/5.
Alltid på onsdagar
kl.13.00

På Vallencia

har sedan starten besökts
av drygt 16 000. Kom ihåg att
alla som bor i Vallen, (eller med
anknytning till byn) har möjlighet att annonsera på hemsidan.
Har du något som du vill sälja
eller köpa, eller något annat du
vill ha in på hemsidan, kontakta Rune
tel.: 220 46 eller Mail:
rune.alfredsson@minpost.nu

Vallens egen hemsida:

http://hem.passagen.se/junselevallen/
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VALLVÄGEN

är som vanligt på tapeten. Nu är vägverket på gång att
åtgärda hela sträckan från ”Vållvägaskelä” till länsgränserna mot Jämtland i Tågsjötorp och mot Västerbotten i
Granåsby. Det är en diger utredning som gjorts med olika
alternativ på åtgärder och tidsmässigt. Byalaget och några
andra intressenter har fått lämna synpunkter på förslaget
och Byalaget har uttryckt önskemålet att den första delen
som åtgärdas ska vara delen mellan Röåbron och Vallen.
Som alla förstår ligger det här några år framåt i tiden och
vi avvaktar vidare utveckling i den här frågan.

GISSNINGSTÄVLINGEN

Delta i Byalagets gissningstävling om när Vållsjön river.
Delen från Hällbergsklippen till Vållannä. 10 kr/gissning.
Senast den 25 april ska
gissningarna vara inlämnade
Köp byalagskeps
till Maj eller Ove
Håll utkik på
annonstavlern om dä
bli na åt sista april

(60:-) eller T-shirt (95:-)
inför sommarsäsongen.
Kontakta Maj, tel. 220 16,
eller Ove, tel. 221 10

Utnyttja byalagets lokaler!
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Födelsedagskalas eller andra fester för upp till 100
personer i sommar? Då finns det knappast lämpligare
lokal än Vallencia. Fullt utrustad. 300 kr/dygn.
Kontakta Mari eller Stefan, tel. 220 72
Tunnbrödsbak? Hyr byalagets bagarstuga för endast
20:-per dag. (Plus medlemskort) Uthyrare: Elvira, tel.:
220 42

