
BYALAGSNYTT

VALLENS

BYALAG
JUNSELE

FEBRUARI 2010

Fortsätt kolla på vår hemsida
http://www.vallen.junselebyar.se/
Vi är inte störst, bäst och vackrast

men gör så gott vi kan 



Enligt beslut vid årsmötet den 14 mars 2009 skall styrelsen med hjälp av års-
mötet fungera som valberedning inför årsmötet 2010. Det åvilar därför också i 
år alla medlemmar att komma med förslag till styrelsen (i god tid före årsmö-
tet) på tänkbara/valbara personer till 2010 års styrelse. 
Vid årsmötet skall vi välja: 3 ordinarie styrelseledamöter för 2 år samt bland dem 
utse ordförande för 1 år. Dessutom 2 suppleanter för 1 år.
I tur att avgå ur styrelsen är: Rolf Edström, Berit Norberg och Örian Gradin samt 
suppleanterna: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrine Ohlsson.
Kvar i styrelsen i ytterligare 1 år är: Anita Bohman och Mari Carlsson.  
Utöver ovanstående skall följande funktionärer väljas för 1 år:
Revisorer 2 st
Revisorsuppleanter 2 st
Närradioansvariga 2 st
Ansvariga för fastighetstillsyn 3 st (Valt av styrelsen 29 sept 2009) 
Ansvarig för årskortsförsäljningen 1 st
Ansvariga för kyrkliga arrangemang 2 st 
Uthyrare av Vallencia 2 st
Uthyrare av bagarstugan 2 st
Representanter till Byalagsforum 2 st
Representanter till Junsele föreningsråd 2 st
Ersättare d: o 2 st
Valberedning
Har Du förslag på någon lämplig person ber vi dig, som tidigare sagts, meddela 
någon i den sittande styrelsen i god tid innan årsmötet.

VALBERDNING

ÅRSMÖTE 2010
LÖRDAG DEN 13/3 KL. 14:00

PÅ VALLENCIA
Kom och tyck till i alla frågor som 

berör Vallen. 
PÅ ÅRSMÖTET

Byalaget bjuder på fika



Förslag till
 FÖREDRAGNINGSLISTA

Vallens Byalags årsmöte den 13 mars 2010.

1. Årsmötets öppnande.
2. Godkännande av föredragningslista.
3. Val av presidium: Ordförande, sekreterare och justeringspersoner.
4. Godkännande av mötesutlysningen.
5. Uppläsning av föregående byalagsmötesprotokoll.
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Behandling av ekonomisk berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse.
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.   Beslut om medlemsavgift för 2010.
12. Beslut om priset för uthyrning av Vallencia och bagarstugan.
13. Val av uthyrare av Vallencia och bagarstugan.
14. Beslut om medlemskap i Junsele Föreningsråd.
15. Val av 2 ombud samt 2 ersättare till Junsele Föreningsråds årsmöte.
16. Rapporter.
17. Val av styrelse för 2010. 3 ledamöter för 2 år, därav ordförande för 1  
 år samt 2 suppl. för 1 år.
18. Val av 2 revisorer för 1 år samt 2 revisorsuppleanter.
19. Val av valberedning.
20. Beslut om firmatecknare.
21. Beslut om beloppsgräns för styrelsen.
22. Val av festkommitté och klubbmästare för 2010.
23. Val av ombud till Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsmöte.
24. Avgift till Junsele Byalagsforum samt val av ombud till d:o.
25. Val av årskortsförsäljare.
26. Val av ansvariga för kyrkliga arrangemang.
27. Val av ansvariga för närradio.
28. Val av ansvariga för fastigheterna. 
29. Val av ledamot till Vägföreningen Bergvägen styrelse.
30. Byalagets verksamhetsplanering för 2010.
31. Övriga frågor.
32. Avslutning.



Lite bilder från byalagets aktiviteter

    de senaste åren



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2009
Junselevallens Byalag

Byalagets styrelse har under 2009 bestått av: Rolf Edström ordf., Berit Norberg kassör,
Örian Gradin sekr. samt Mari Karlsson och Anita Bohman.
Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrin Ohlsson.
Revisorer: Ulla Ramne Annander och Sven Jönsson
Revisorsuppleanter: Birgitta Karlsson och Iréne Gradin.
Närradioansvariga: Inga Sehlin och Berit Norberg.
Ansvariga för fastighetstillsyn: Rune Alfredsson, Stefan Tågestad och Rolf Edström.
Ansvarig för årskortförsäljningen: Ove Rohlén som själv väljer den hjälp han behöver.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Styrelsen
Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Mari Carlsson och Anita Bohman.
Festkommitté: Anita Bohman, Disa Söderberg, Mari Carlsson
Representanter till Byalagsforum: Rolf Edström och Anita Bohman
Representanter till Junsele föreningsråd: Disa Söderberg och Eva Berg. 
Ersättare d:o Sören Henriksson och Stefan Tågestad

Under året har, förutom årsmötet, avhållits 5 styrelsemöten.
Dessutom har sedvanligt underhåll, julgranar på Kilen och vid Vallencia m.m. ombesörjts av styrel-
sen. Med hjälp av färg, pensel och ”livlina” har Rolf dessutom målat
taket på Vallencias framsida under sommaren. Tack för det Rolf!

Rolf Edström och Anita Bohman har varit byalagets representanter i Junsele Byalags-
forum under 2008. Rolf rapporterar: 
Byalagsforum jobbar med flera projekt, bl.a. försöker man arrangera ”Torghandel” i Junsele på fre-
dagarna. Under hösten har man kommit igång med lite handel. En kommitté om 3 personer jobbar 
vidare med detta. Vidare har man satt tak på välkomstskyltarna vid infarterna till Junsele. Ett annat 
projekt är kyrkvägarna från Eden och Fransåsen som planeras röjas upp.
På skyltsöndagen den 30 november smyckade Byalagsforum tätorten med marschaller och fick även 
till stånd en mindre ”julmarknad” på parkeringen mitt emot pizzerian. 
Ivan Jonsson har varit byalagens representant i Lokala Rådet som fortsätter att driva olika service-
frågor: läkare och diabetessköterska till Junsele Vårdcentral, skolfrågan, Ungdomsgården, bostadslä-
genheter för äldre, demensboende, polisen kvar i Junsele, arbetsförmedlingens bemanning i Junsele, 
vindkraften (det finns flera lämpliga områden i Junsele), utvecklingen av Centrum i Junsele, årets 
Junselebo mm.mm.  

Torsdagen den 2 april var det Lutherhjälpsafton på Vallencia. Gunilla Fluur ledde
kvällen medan Nenne, Marie och Rasmus stod för underhållningen. En trevlig kväll med
ganska mycket folk och drygt 2 000: - till Lutherhjälpen.

Årets påskutflykt töade bort. Skoterföret tog slut och det var för mycket vatten på sjön.
Vi hoppas och tror att förutsättningarna blir bättre 2010 och då kommer vi igen med nya tag.



Valborgsmässoaftonbjöd på bra väder. Rolf, Örian och Göran hade fixat en bra majbrasa och
Janne tände på. Det kom mycket folk och Oktaven sjöng, som vanligt de senaste åren, in våren. 
Lotteri, korvgrillning och fika ordnades och i år var det ”Sörbergarna” med Sven och Mari i spetsen 
som stod för bakandet och lotterivinsterna. Vi hade en mycket trevlig kväll på
”Brända Tomten”.
Den 16 maj hade vi besök av cittragruppen ”Mylta” från Timrå vilka spelade cittra och sjöng
(i gruppen ingår Vallenfödda Karin Mohlin/Isaksson). De hade också en duktig diktläsare med sig. 
Arrangemanget gick av stapeln på Vallencia (som sig bör) och samlade en ganska stor publik vilka 
alla tycktes ha en trevlig kväll.

Även i år kom det ut ”ett gäng” som krattade och körde bort skräp från våra gemensamma
ytor. Efter städningen blev det, som rutinen bjuder, våfflor och kaffe/te på Vallencia. 

På midsommarafton var det ”stavgänget” som, i år igen, höll i trådarna på Kilen. Dagen bjöd på 
mycket fint väder och det kom mycket folk varav många barn. Det blev tipsrunda, dans kring 
stången och fika för både stora och små som vanligt. För musiken svarade ”Trio
Granqvist” (Knut, Rolf och Nicklas) och Ingegerd ledde dansen till allas belåtenhet. Samman-fatt-
ningsvis ett mycket trevligt arrangemang. 

Sommarträffen den 9 juli lockade som vanligt mycket folk. Örian visade bilder på Vallen-
gubbar och Vallengummor samt en repris (för intresserade) av Polarvagnens födelse här på Vallen 
1964 och senare utveckling. Som vanligt blev det också fika och lotteri.

Hembygdens Dag firades på Hembygdsgården den 23 augusti 2009. Bra väder och mycket folk på 
Hembygdsgården. Ulla och Monica representerade Vallens byalag. 

Lördagen den 29 augusti uppträdde Nick Borgen på Vallencia. Ganska mycket (om än något färre än 
väntat) folk. Nick Borgen hade ett mycket trevligt och roligt program som ”gick hem” hos publiken 
och han gladde sig över både publiktillströmningen och den gemytliga
stämningen på Vallencia. 

Andra advent, den 6 december, var det gudstjänst på Vallencia. Gunilla Fluur predikade
och Oktaven medverkade med julsånger. Ett välbesökt arrangemang som avslutades med kyrkkaffe 
och lotteriförsäljning (behållningen till Hela Världen).

Annandag jul, 26 december, var det julfest på Vallencia. Ingegerd höll i trådarna i år och hon hade 
flera ”frivilliga” till sin hjälp. Dans kring granen, julklappar som lottades ut och saft/kaffe med tårta. 
För musiken svarade ”Trio Granqvist”, för dagen förstärkt med Örian, 
och dansen leddes av Ingegerd. Stor publiktillströmning och alla trivdes med samvaron.

Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter med och för oss 
som bor på Vallen. 2009 års styrelse vill därför rikta ett stort och varmt tack till de medlemmar, både 
bybor och hemvändare, som på olika sätt stött arrangemang och aktiviteter så att det blivit möjligt 
att genomföra dessa på ett bra och trevligt sätt. Vi hoppas och tror på en fortsättning i samma anda.

Styrelsen för Vallens Byalag 2009


