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Verksamhetsberättelse
Junselevallens Byalag
Byalagets styrelse har under 2012 bestått av: Ingegerd Granquist ordf., Örian Gradin sekr.
samt Mari Karlsson, Rune Alfredsson och Eva Berg.
Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Cathrine Olsson tillika kassör 2012.
Revisorer: Rolf Edström och Sven Jönsson
Revisorsuppleanter: Disa Söderberg och Björn-Erik Rosin.
Närradioansvariga: Inga Sehlin och Berit Norberg.
Ansvariga för fastighetstillsyn: Styrelsen
Ansvarig för årskortförsäljningen: Björn-Erik Rosin med LITEN hjälp av oss andra.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Gulli Granqvist och Örian Gradin
Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Mari Carlsson och Anita Bohman.
Festkommitté: Ingegerd Granqvist och Eva Berg har frivilligt skött detta arbete.
Representanter till Byalagsforum: Ingegerd Granqvist halva året.
Representanter till Junsele föreningsråd: Disa Söderberg och Eva Berg.
Ersättare d:o Sören Henriksson och Stefan Tågestad
Byalagets ledamot i Bergvägens styrelse: Rune Alfredsson
Under året har, förutom årsmötet, avhållits 2 byalagsmöten och 5 styrelsemöten.
Styrelsen, med benäget bistånd av Bosse Bohman, har utfört sedvanligt underhåll på
Vallencia, placerat julgranar på Kilen och vid Vallencia m.m.
Kjell Johansson, Vallnäset (Vaxholm) har rödmålat framsidan och ena gaveln (mot Knuts) på
Vallencia. Turistbordet är nu uppe på Bastuberget. Sören skruvade och Jack, Dennis, Jill,
Josefin och Ingegerd stod för transporten.

Ingegerd Granqvist och Eva Berg har jobbat och fortsätter jobba med projektet att märka upp
och rensa stigen från Åbacken via gruvan och upp till Tjälsbodarna. Ingegerd har kontakt med
Daniel Karlsson på Skogsstyrelsen som informerat om att vi kan få bidrag till arbetet genom
deras projekt ”Bevara skogens mångfald”. Rune Alfredsson hjälper till med
”pappersexercisen”.
Rapport från Byalagsforum:
Byalagsforum jobbar med flera projekt. Bl.a. ett turistprojekt där röjning av nipan, en cykelled
runt Eden-Mo, iordningställande av kvarteret ”Länsmans” mm.mm. ingår. Den planerade
asfalteringen av genomfarten i Junsele har gjorts klart under sommaren. Torghandelsprojektet
i Junsele med handel på lördagarna mitt emot Pizzerian fortsätter.
Lokala Rådet, där byalagen är representerade via Byalagsforum, fortsätter att driva olika
servicefrågor: Bussturer, kompletteringstrafik mm.mm. Andra aktuella ärenden är: läkare och
diabetessköterska till Junsele Vårdcentral, Ungdomsgården, polisen, arbetsförmedlingens
bemanning i Junsele, vindkraften (man håller nu på med planläggning av ytterligare lämpliga
områden i västra delen av Sollefteå kommun), utvecklingen av Centrum i Junsele, årets
Junselebo mm.mm.
Tisdagen den 21 februari kl.14.00 hade vi fettisdagsträff på Vallencia som samlade knappt 20
personer. För 20:- fick vi kaffe/te med semla (bakad av Brödboden) och en trevlig pratstund.
Som vanligt stora och goda semlor och alla deltagare syntes trivas.
På kvällen hade Byalagsforum ett välbesökt årsmöte på Vallencia
Den 30 mars hade vi besök av Inga Lif, som visade gamla bilder med blommor, gubbar och
gummor från Junsele. Bilderna var intressanta att se och Evas nybakade kakor till kaffet
smakade alldeles förträffligt för de drygt 30 besökarna.
Påskfirandet på Hällvika den 8 april genomfördes planenligt. Ett 80-tal personer hade
hörsammat inbjudan. På programmet stod: Ingegerds frågetävling, fiske, lotteri, grillad korv,
äggpickning och kaffe/te/saft med bullar. Ett digert program som genomfördes med energi
och glada miner bl.a. därför att solen sken nästan hela dagen.
Sista april firades som brukligt på Brända Tomten i Bäckbacken. Ett 70-tal personer hade
trotsat den hårda vinden och anslutit till brasan. ”Braständare” Janne Sjödin tog det kloka
beslutet att INTE tända brasan i den kraftiga blåsten.Dock tändes en liten ”reseveld” för
”känslans skull” vid sidan om den ordinarie brashögen. Grillad korv med bröd, kaffe/te/saft
och bullar serverades och vi sålde också ett lotteri. Oktaven kom och sjöng in våren kl. 21.00
och Ingegerd höll vårtalet med hälsningar från olika platser på ”Våll´n”. Nästan bara glada
miner trots ”blåsväre”.
Byastädningen gjordes i maj. Vi krattade löv, samlade ihop en massa nerfallna kvistar och
Örian körde bort högarna. Den invändiga städningen av Vallencia gjordes i början av juni.
Den 16 juni genomfördes ”De vilda Blommornas Dag” i Junsele. De som var intresserade
hade samlats hos Gunnel Malmquist kl. 11.00 varefter dagens aktiviteter genomfördes.
Midsommarfesten gick av stapeln den 22 juni och samlade c:a 120 personer varav många
barn. Vi hade bra väder, stången kläddes fint, dansen tråddes till musik från ett för dagen
förstärkt Trio Granqvist, Ingegerd höll ordning på dansen och vi fikade goda bullar och kakor.
Ingegerd bedrev också loppisverksamhet i byalagets regi.

Sommarfesten den 8 juli kl. 18.00 blev en succé . Vi hade fint väder och 88 personer hade löst
entré. Kent Ingelsson och hans musikvänner stod för trevlig underhållning och fikat smakade
jättegott. En glad och trevlig kväll där alla syntes trivas.
Bastubergsvandringen den 19 juli kl. 18.00 samlade 27 personer. Vi hade tur med vädret
också denna gång (även myggen var med). Det blev en glad vandring med medhavd fika på
Bastubergets topp där det nu också står ett bord med bänkar.
Vandringen till Tjälsbodarna genomfördes den 28 juli. Ett 20-tal personer hade infunnit sig
till vandringen. Vi hade tur med vädret även denna gång och deltagarna (här fanns bl.a. en
familj från Robertsfors) möttes av 2 trevliga ”bojänter”, men inga kreaturer, förutom myggen,
vid framkomsten till bovallen.
Den 12 augusti var det gudstjänst på Vallencia och den samlade knappt 50 personer. Martin
Jönsson predikade och Per-Olof Swing spelade till psalmerna. En trevlig samvaro med gott
hembakat fikabröd till kaffet. Kollekten blev 710:Den 30 augusti samlades ett 40-tal personer på Vallencia och åt surströmming. Maten
smakade bra som vanligt och lotteriet hade strykande åtgång. Trevligt hade vi också denna
augustikväll.
Lördagen den 17 november, på eftermiddagen, var det musikunderhållning med fika på
Vallencia. Ett 20-tal personer hade infunnit sig till musikstunden som hade lånat lite modell
av ”kura skymning”. Trevlig musik och gott fika gjorde att alla syntes trivas med
arrangemanget.
Den 9 december 2012 kl. 15.00 var det adventsgudstjänst (2:a advent) på Vallencia. Nils-Erik
Nilsson predikade, Anita Nilsson spelade och Oktaven medverkade med julsånger.
En mycket trevlig samvaro som avslutades med gott fika. Kollekten gick till kyrkan och
lotteripengarna till byalaget. Byalaget lämnade ett penningbidrag till Oktaven för att de ställer
upp på aktiviteter på Vallen.
Den 14 december var det dags för julgröt på Vallencia. Eva och Ingegerd kokade julgröten
och kaffet. Menyn bestod av julgröt, skinksmörgås och julmust samt kaffe och pepparkaka.
Välbesökt och gemytlig kväll med god mat och glada människor. Vinsterna i lotteriet hade
julanknytning.
Annandag jul den 26 december kl. 14.00, var det julfest på Vallencia. Drygt 50 personer hade
hörsammat vår inbjudan. Gunvor och Solveig höll i trådarna med hjälp av en och annan
frivillig. Dans kring granen och kaffe/te/saft med tårta till alla. I granen hängde godispåsar till
alla barn som avslutning. Medhavda julklappar blev vinster i lotteriet som såldes.
För musiken svarade ett förstärkt ”Trio Granqvist” och dansen leddes, som vanligt, av
Ingegerd. Många vann på lotteriet och alla syntes trivas gott med samvaron.
Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter med och
för oss som bor på Vallen. 2012 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 2012

Byalagets verksamhetsplanering 2013.
Det här är styrelsens tankar.
2012 avslutades med kyla och 2013 har börjat på samma sätt. Och är det inte kallt så snöar
det. Nu i februari hoppas vi dock på att kylan ger med sig lite grann och att vi får känning av
våren med sol och skarsnö.
Den 12 februari kl. 18.00 (på kvällstid på försök) arrangeras fettisdagsträff på Vallencia med
semlor och kaffe.
Lördagen den 9 mars kl. 14.00 är det dags för årsmöte. Ev. med någon form av underhållning.
Påskutflykten till Hällvika blir den 31 mars (påskdagen). Påsk är ju tidigt i år så vi tror oss
kunna lova både is på sjön och snö på lägdorna. Bra för både skidåkare och skoteråkare.
Sista april blir det Valborgsmässofirande på Brända Tomten i Bäckbacken.
Oktaven kommer som vanligt och sjunger vårsånger och i år är det vår tur att börja så
Oktaven kommer redan kl. 19.00. Brasan har påbörjats under hösten 2012 men vi hoppas som
vanligt på ytterligare ”tillskott” under våren.
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med närmare detaljer,
bl.a. om tidpunkt, när det börjar våras.
Midsommarfest blir det den 21 juni (midsommarafton) kl. 13.00. Vi räknar med samma
arrangemang som tidigare år med midsommarstång, dans kring stången fika och lotterier.
Sommarfest skall vi i år hålla tisdagen den 9 juli kl. 18.00. Vi håller f.n. på med att bestämma
underhållning och i övrigt räknar vi med någon form av tävling, fika, lotterier m.m.
Bastubergsvandringen måste vi ju genomföra och där återkommer vi med tidpunkt. Huruvida
vi skall vandra till Tjälsbodarna tar vi oss en funderare på f.n.
Hösten får vi återkomma till.
Om vi alla hjälps åt hoppas vi kunna genomföra trivsamma sammankomster även
fortsättningsvis.

