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Under året har, förutom årsmötet, avhållits 2 byalagsmöten och 7 styrelsemöten. 
Styrelsen, med benäget bistånd av Bosse Bohman, har utfört sedvanligt underhåll, julgranar på Kilen och vid 
Vallencia m.m. 
Karin och Harry har rödmålat Bagarboden/Slakteriet där Gulli och Knut bistått med goda råd och fika. Stort tack 
för det! 
Ingegerd, Bosse och Rune har röjt gruvvägen från Kettlavägen och upp till gruvan. Resultatet blev mycket bra. 
 
Rolf Edström och Anita Bohman har varit byalagets representanter i Junsele Byalagsforum under 2009. Rolf 
rapporterar:  
Byalagsforum jobbar med flera projekt. Torghandelsprojektet i Junsele har kommit igång med handel på 
fredagarna. Andra projekt man jobbar med är bl.a. är kyrkvägarna och väntsal för bussresenärer. 
På skyltsöndagen den 28 november smyckade Byalagsforum tätorten med marschaller och Torghandlarna (på 
parkeringen mitt emot Pizzerian) presenterade sin ”julmarknad”.   
Lokala Rådet, där byalagen är representerade via Byalagsforum, fortsätter att driva olika servicefrågor: Arbete 
med att behålla Lokala Rådet i Junsele (funktioner verkar försvinna och Monica har tillskrivit kommunen i 
ärendet), läkare och diabetessköterska till Junsele Vårdcentral, tandläkarmottagningen, Ungdomsgården, 
bostadslägenheter för äldre, demensboende, polisen kvar i Junsele, arbetsförmedlingens bemanning i Junsele, 
vindkraften (det finns flera lämpliga områden i Junselbygden), utvecklingen av Centrum i Junsele, årets Junselebo 
mm.mm. Frågan om högstadiet ser ut att få en lösning. Lärare, elever och föräldrar i Junsele och Ramsele är nu 
överens om en ny form av samarbete. Den nya organisationen innebär att det blir ett högstadium och två skolor 
(Junsele och Ramsele) och att lärarna åker emellan. Eleverna kommer på detta sätt att få ett större urval av ämnen 
och slippa skolskjutsar. Politikerna i kommunen har sagt OK och förslaget är genomfört. Vi hoppas att det blir 
varaktigt. 
 
Tisdagen den 16 februari  arrangerade ”stavgänget” fettisdagsträff på Vallencia som samlade 16 personer. Vi 
tittade på Disas film från 1989 och bjöds på kaffe/te och semlor. Trivsamt! 
  
Onsdagen den 10 mars var det Lutherhjälpsafton på Vallencia. Martin Jönsson präst och Marie Eriksson och 
Hans-Olov Bergman stod för underhållningen. En trevlig kväll med ganska mycket folk och drygt 2.000:- till 
Lutherhjälpen. 
 
Påskutflykten till Hällvika den 4 april samlade mycket folk. En kall natt gjorde att föret höll och vädret var bra. 
Skidstafetten för barn i olika åldrar blev ett populärt inslag. Som vanligt fanns en frågetävling som Ingegerd hade 
knåpat ihop i år. Några fiskade och så blev det fika, lotteri och korvgrillning.    
Valborgsmässoaftonbjöd på bra väder. Rolf, Örian och John hade fixat en bra majbrasa och Janne tände på. Det 
kom mycket folk och Oktaven sjöng, som vanligt de senaste åren, in våren. Anita fixade kaffe och sålde lotter, 
Ingegerd höll vårtalet och Bosse grillade korven. Vi hade en mycket trevlig kväll på ”Brända Tomten”. 
 



Byastädningen gjordes den 17 maj och bagarstugan och Vallencia utsattes för städning den 31 maj. 
Arbetskvällarna på tisdagar kunde naturligtvis samlat flera men bänkarna vid Vallencia har reparerats och 
Bagarstugan/Slaktarboden har fått ny rödfärg. Dörrar och foder tar vi 2011. 
 
De vilda blommornas dag den 20 juni kl. 11.00 (samma dag och klockslag i hela landet) genomfördes trots 
Gunnel Malmqvists sjukfrånvaro. Anita B, Ingegerd G och Eva B höll i arrangemanget. Det blev en mycket 
trevlig aktivitet.  
 
Midsommarfesten i ”Stavgängets” regi (som vanligt de senaste åren) den 25 juni blev en stor succé. 130 personer 
samlades vid Vallencia (det var för mycket ryska lövlöss på Kilen) där vi klädde stång, tävlade, dansade och 
fikade. Vi hade bra väder och alla hade trevligt. För musiken svarade ett förstärkt ”Trio Granqvist”. 
 
Musik i sommarkväll den 8 juli på Vallencia blev en riktig ”höjdare”. Glad och bra underhållning (Ramzäl med 2 
dragspel och 1 gitarr), glada besökare och gott fika (Ingegerds specialmeny) gjorde att alla stortrivdes i 
sommarkvällen. 75 personer hade hörsammat vår inbjudan och deltog i festen. 
 
Bastubergsvandringen den 18 juli samlade drygt 30 personer. Det var en fin sommarkväll och utsikten över ”Våll-
byn” från Bastubergets topp är lika bedårande varje gång. Vi förtärde vår medhavda matsäck på den plats där 
Paviljongen hade stått innan vi började nerstigningen förbi Sjöqvists torpet. 
 
Gruvvandringen 24 juli bjöd också på fint sommarväder. Vi var 27 tappra som besökte ”Kettlagruvan” och Eva-
Kaisa Östlund (med rötter på Vallen) försåg oss alla med gruvaktie i original som tidigare tillhört hennes familj. 
Knut berättade lite om gruvans tillkomst, utveckling och fall vid återsamlingen på Vallencia. Rolf Hallberg med 
fru (sommarboende på Vallen), har efter hemkomsten till Malmö, ringt och tackat för att han och hans fru fått 
vara med på Byalagets mycket trevliga aktiviteter. 
 
Under sommaren har det också varit 2 välbesökta filmkvällar (Rune A har visat gamla filmer) och vi har bjudit 
Gunillagårdens boende på våfflor och underhållning (Bengtas son Bosse med fru). 
 
Den 31 augusti samlades vi drygt 30 personer på Vallencia och åt surströmming. Det smakade som vanligt gott 
och vi hade en trevlig kväll. 
 
Evenemanget den 9 september med Susanne Alfvengren blev en riktig succé. 68 betalande (flera hade vi säkert 
blivit om det inte varit älgjakt) stortrivdes med Susannes fina program och framförande samt hennes trevliga 
”småprat” mellan sångerna. Föreställningen varade 2 x 45 min och den som inte var med missade helt klart en 
trevlig kväll.   
 
Andra advent, den 5 december, var det gudstjänst på Vallencia. Gunilla Fluur predikade och Oktaven medverkade 
med julsånger. Ett välbesökt arrangemang som avslutades med kyrk-kaffe och 
lotteriförsäljning.  
 
Den 15 december var det dags för julgröt på Vallencia. Anita och Berit kokade julgröten och kaffet. Menyn 
bestod av julgröt, skinksmörgås och julmust samt kaffe och pepparkaka. Ett lotteri med ”julvinster” som Ingegerd 
fixat såldes också. Vi var ett 25-tal personer som åt och trivdes. För underhållningen svarade Saine Jonsson som 
spelade och sjöng evergreens varvat med julsånger.   
 
Juldagen den 25 december, var det julfest på Vallencia. ”Gittans jäntern” höll i trådarna i år med hjälp av en och 
annan frivillig. Dans kring granen, julklappar som lottades ut och saft/kaffe med tårta. För musiken svarade ett 
förstärkt” Trio Granqvist”, 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. 2010 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 2010 


