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PÅ VALLENCIA

Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett
årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,
representanter till olika organisationer vi är med i m.m.
Men dessutom är ju årsmötet ett utmärkt tillfälle för alla
bybor att säga sin mening. Hur tycker ni att årets styrelse
skött sina åligganden? Ska vi fortsätta med byalaget? Ska
vi fortsätta arbeta efter de former vi fastslog vid förra
årsmötet?

KOM OCH SÄG VAD DU TYCKER!

PÅ ÅRSMÖTET!

(Åsså skö vi bli bjudd på kaffe å kråsa!)

Vi har inte någon valberedning i år, därför, om ni har förslag på nya namn i
styrelsen, prata med dom och meddela gärna någon i styrelsen redan nu.

Sedan starten med hemsidan har drygt 10 000 besökt

Vallens egen hemsida:
http://hem.passagen.se/junselevallen/

Nu finns även möjligheten för alla som bor i Vallen att
annonsera på hemsidan. Har du något som du vill sälja
eller köpa, kontakta Rune Alfredsson, tel.: 220 46

Junselevallens Byalags
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002
Byalagets styrelse har under år 2002 bestått av: Ordf. Roffe Söderberg. Vice
ordf. Ove Rohlén Kassör: Monica Blomström, Sekreterare: Rune Alfredsson,
övriga ledamöter: Maj Berglund, Stefan Tågestad och Ann-Chatrin Olsson.
Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Mari Carlsson. Revisorer: Ulla RamneAnnander och Sven Jönsson, Revisorsuppleant: Birgitta Karlsson.
Närradioansvarig: Inga Sehlin.
Ansvariga för fastigheternas tillsyn: Ove Rohlén och Tage Berglund.
Årskortsförsäljare: Styrelsen samt Elvira Granquist.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Gulli och Knut Granquist.
Uthyrare av Vallencia: Mari Carlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Elvira Granquist.
Representanter i Byalagsforum: Roffe Söderberg och Monica Blomström.
Representanter vid Junsele föreningsråds årsmöte: Roffe Söderberg och
Ingegerd Granquist. Ersättare för dessa: Disa Söderberg och Ann-Chatrine
Olsson.
Under året har förutom årsmötet avhållits tre byalagsmöten samt fem
styrelsemöten.
Även om det kan tyckas att lite har hänt under året så har ändå en hel del
evenemang hållits.
På påskdagen, den 31 mars, var det som vanligt en välbesökt påskutflykt till
Hällvika där deltagarna bjöds på kaffe, saft, fikabröd och varm korv. De som
ville hade också möjlighet att pröva fiskelyckan i Betarsjön.
En gångbro har iordningställts över bäcken vid Sågbäcksdammet under ledning
av Ingegerd Granquist och det kröntes med en invigningsfest med invigningstal,
musik och fika som lockade många besökare till den nya bron.
Ingegerd, Gulli och Inga ordnade en sommardans på Vallencia till Kent
Ingelssons toner under semesterperioden vilket var mycket uppskattat av många
dansanta besökare.
Inte heller detta år arrangerades någon traditionell sommarfest utan istället
anordnades en ”öppet-husvecka” den 23/7-28/7. Under den veckan hölls
Vallencia öppet med servering varje dag samt hade ordnats med utställning
av hantverksalster av hantverkare från Vallen. Dessutom en presentation av både
Vallens och byalagets historia. Förutom detta var det olika arrange-

mang varje dag. Tunnbrödsbak med Elvira, Lotten och Astrid som ”bakerskor”,
byvandring under ledning av Ulla och Monica, musikcafé med Roffe, Disa,
Sonia, Dan, Daniel, Affe. Och sist men inte minst byalagsmöte som avslutning på
veckan.
Surströmmingsfest anordnades i augusti med Maj Berglund som ansvarig och
med underhållning av Hendrys Swinggäng från Timrå vilka även stod för musiken
vid den efterföljande dansen.
I början av oktober bjöds det till teatercafé när Sollefteå amatörteater gästade
Vallencia och uppförde ”Gammelvärla”, ett teaterstycke baserat på Nicke
Sjödins berättelser, dessutom bjöds på underhållning i form av musik och
berättelser av Göran Stenmark.
Syjuntan i Vallencia har varit igång varannan onsdag sedan i höstas och fortsätter
under vintern och våren.
Även det här året har en julgran spridit sitt ljus i byn från sin plats på Kilen, och
en annan har lyst upp gårdsplanen vid Vallencia.
Uthyrningen av Vallencia kan man väl önska skulle vara större men som vanligt
har Junselevallens jaktvårdsförening utnyttjat lokalerna för sina möten liksom
några kyrkliga arrangemang har ägt rum. Vi ser naturligtvis gärna att fler
medlemmar utnyttjar vår fina och ”lämpligt” stora samlingslokal även i
fortsättningen. Detta gäller naturligtvis också vår bagarstuga som nu har fått ett
”ansiktslyft” med nymålat golv.
Vallencias dansgolv har fått en behövlig slipning och lackats under hösten.
Byalagets hemsida på internet verkar vara uppskattad och välbesökt och vid
årsskiftet kunde vi konstatera att den haft 10000 ”besök” sedan starten.
Till styrelsens glädje verkar nu medlemmarna ha insett vad byalagets
årsmötesbeslut de senaste två åren innebär, dvs. att det inte åligger styrelsen att
se till att olika evenemang blir genomförda och att alla som tycker att något
arrangemang eller aktivitet ska göras måste ”ta tag i” det själva och med
styrelsens välsignelse genomföra idéerna. I annat fall blir det nog inget gjort.
Därför är det med glädje och uppriktighet som styrelsen för verksam-hetsåret
2002 riktar ett varmt tack till alla medlemmar, både bybor och ”utbyssa” som på
olika sätt stöttat verksamheten i olika arrangemang och aktiviteter så att det blivit
möjligt att genomföra dessa på ett trevligt sätt. Fortsätt i den andan.

Vallen i februari 2003.
Styrelsen.

