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 Vallen - byn med egen hemsida
http://hem.passagen.se/junselevallen/
Har Du internet så kolla där om både nytt och gammalt  på Vallen.
(Alla med anknytning till Vallen kan annonsera gratis på hemsidan)

(Har du tips om något till hemsidan så kontakta Rune)



Sen förra byalagsnytt har det som vanligt varit en hel del
aktiviteter på Vallen under våren och sommaren.
Årsmötet avklarades smidigt och smärtfritt. 20 byalags-
medlemmar hade infunnit sig. Omval av ordförande Ove Rohlén,
ordinarie ledamoten Mari Carlsson och suppleanten Hans-Ivar
Karlsson. Nyval av Anita Bohman som ordinarie och Rolf
Edström som suppleant. Kvar i styrelsen sedan förra året är
Örian Gradin, Berit Norberg och Maj Berglund.
Beslutades om oförändrade avgifter för hyra av byalagets lokaler
liksom medlemsavgiften för 2006.
Dessutom beslutades enhälligt att ändra stadgarnas §4 mom.4 till
att lyda: ”Årmötet beslutar varje år om den beloppsgräns över
vilken styrelsen skall inhämta sammanträdesbeslut”.
För år 2005 faställdes detta belopp till 3000 kr.
Årsmötesprotokollet finns tillgängligt i sin helhet på byalagets
hemsida. Stadgar, med ändringar, finns tillgängliga hemsidan och
i utskrivet skick på Vallencia.
Påskutflykten på påskdagen till Hällvika kom det som
vanligt många besökare till trots att vädret kunde varit bättre.
Det grillades korv, dracks kaffe och saft, fiskades och umgicks
(minglades) utav bara den bland de 70-tal närvarande.
Men fiskarvädret var tydligen utmärkt, en ”gästfiskare” lyckades
få upp en laxöring på drygt 2 kilo.
Majbrasan tändes i år på ”husvagnsfabrikstomta” nere i
Bäckbacken. Skapligt väder och antal besökare sjöng in våren och
fick korv och fika som vanligt.

Midsommarfirande arrangerades även i år på Kilen med
”Stavgänget” som ansvariga. Det lockade många besökare och
som vanligt dansades det kring midsommarstången, bjöds på
underhållning och fika.

Vad har hänt?



Öppet hus i samband med Junseles återvändarhelg blev även
den välbesökt efter en trög start.
Sommarfesten den 13 juli inleddes med aktiviteter för de
yngre på ”Kilen”. Ann-Chatrin hade ordnat med många
aktiviteter på ett berömvärt sätt. Tyvärr satte vädret käppar i
hjulet lite men ganska många trotsade vädergudarna och roade
sig av hjärtans lust.
På kvällen bjöds det underhållning på Vallencia med Sonja
Lindgren/Källgren och ”Tjärnmyrbergarn”. Efter nära två
timmars underhållning inleddes knytkalas med lite dans till
inspelad musik. Ett 70-tal besökare hade infunnit sig.
Protester har inlämnats om släckningen av väglyset i
Bäckbacken och höjningen av egenavgifterna vid resa med
kompletteringstrafiken.

Utnyttja byalagets lokaler!

Vad kommer att hända ?

Varför inte baka tunnbröd inför vintern.
 Hyr byalagets bagarstuga för endast 20:-per dag.

(plus medlemskort) Uthyrare: Elvira, tel.: 220 42
Eller Vallencia. Fullt utrustad. 300 kr/dygn.

För kortare sammankomster kostar det 100 kr.
Kontakta Mari eller Stefan, tel. 220 72

Surströmmingsfest kan ni läsa om på nästa sida.

Kaffekalas kommer att ordnas på Gunillagården och Bikupan
någon gång i slutet av september. byalaget bjuder på kaffe och
tårta och eventuellt underhållning.
Höststädning någon gång efter surströmmingsfesten.

Möte med vägverket den 8 september på Vallencia ang.
upprustningen av Vallvägen.



SURSTRÖMMINGSFEST
LÖRDAG DEN 3 SEPTEMBER

på Vallencia, förståss
(för de som inte äter surströmming dukas andra

delikatesser upp, t.ex. korv.)
I priset, 80:- per person, ingår förutom

strömmingen och potatisen även bröd, lättöl,
bordsvatten, ost och kaffe med kaka.

Efter maten dansar vi till långt in på natten.
För dansmusiken står

SVEN-GUNNAR EDSTRÖM
från Backe

Anmälan senast den 31/8 till:
Maj: tel. 220 16 eller Anita: tel. 220 40.
Har färre än 40 deltagare anmält sig till

festen ställs hela kalaset in.

Köp byalagskeps
(60:-)

eller T-shirt (95:-)
Kontakta Maj, tel. 220 16,

eller Ove, tel. 221 22

för byalagmedlemmar

Har du inget
medlemskap i

byalaget i år så kan
du köpa av Ove eller
när du kommer på
festen på Vallencia.


