VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Junselevallens Byalag
Vallens Byalag hade 100 betalande vuxna medlemmar 2017.
Byalagets styrelse har under 2017 bestått av: Ingegerd Granquist ordf., Örian Gradin sekr.
samt Mari Karlsson, Rune Alfredsson och Eva Berg.
Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Margareta Bohman tillika kassör 2017.
Revisorer: Janne Sundin och Maria Johansson
Revisorssuppleanter: Inga Selin och Björn-Erik Rosin.
Närradioansvariga: Verksamheten är vilande för närvarande. Vi väljer ansvariga om och när
verksamheten återupptas.
Ansvariga för fastighetstillsyn: Styrelsen
Ansvarig för årskortförsäljningen: Björn-Erik Rosin och vi andra har hjälpt till så gott vi
kunnat.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Örian Gradin och Gulli Granqvist.
Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Mari Carlsson och Eivor Tenglund.
Festkommitté: Styrelsen där Ingegerd Granqvist har hållit i trådarna.
Representant till Byalagsforum: Örian Gradin.
Representanter till Junsele föreningsråd: Väljs när verksamheten återupptas.
Ersättare d:o: Väljs när verksamheten återupptas.
Byalagets ledamot i Bergvägens styrelse: Rune Alfredsson
Styrelsens specialresurs: Stefan Johansson.
Under året har avhållits 1 byalagsmöte och 3 styrelsemöten. Styrelsen har, med benäget
bistånd av Bosse B och Stefan J placerat adventsgranar med ljusslingor på Kilen och vid
Vallencia. En del underhållsarbeten har också utförts. Skylten ”Välkommen till Vallen” har,
efter att nästan ha hamnat på marken, rätats upp och fått stag med hjälp av Monke och Mio
som också gjort ny anslagstavla vid Kilen och ny bro till vedboden. Rune och Örian har tagit
bort de trasiga annonstavlorna vid kaféet och på Helgebacken. Gräsklippningen på Kilen och
fotbollsplanen har Rune, Örian och Hans-Ivar skött om.
Rapport från Byalagsforum:
Vid årsmötet valdes Roger Johansson till ordförande för 2017 och Lars Edin valdes som Byalagsforums representant i Lokala Rådet 2017. Byalagsforum ansvarar för att torghandeln, som
är ett uppskattat inslag i Junsele, fungerar. Man ansvarar också för blomsterutsmyckningen i
tätorten på sommaren samt även ljusutsmyckningen (blev lite ”fattigare” nu år då trafikverket
förbjudit ljusslingor efter genomfarten som är deras beslutsområde) inför advent och julen.
Under försommaren har man också utökat hägnet i västra delen av nipanområdet (nedanför
”Riks-Byggena”) där det betar får för att hålla växligheten i schack.
Återvändarveckan, samordning av byalagens och andras sommaraktiviteter m.m. ingår också i
Byalagsforums uppgifter.
Byalagsforum är även representerade i Lokala Rådet som är vår kommundels kontakt med
kommunkontoret i Sollefteå.
Fredagen den 13 januari bjöd Byalaget de boende på Gunillagården på Sura lingon med
grädde och kaffe. Margareta underhöll med pianomusik och Ingegerd höll i trådarna
även i år.

Lördagen den 4 mars höll vi årsmöte på Vallencia. Mötet avslutades med kaffe/te och goda
semlor. Vi fick också kakor som Ulla-Britt hade bakat.
Sista april firades som brukligt på Brända Tomten i Bäckbacken. I år var det uppehåll men
blåste kraftigt varför braständare Janne Sjödin beslutade att inte tända den stora brasan.
Däremot tändes ett antal ”småbrasor”. Det kom c:a 130 personer till brasan. Vi fikade korv
(som tog slut), bullar och kaffe/te/saft och lotterna var nästan slut när Oktaven kom och sjöng
in våren. Ingegerd höll vårtalet också i år. Glada miner i den fina kvällen.
Vårstädade på Kilen och vid Vallencia gjorde Rune och Sören och den invändiga
städningen skötte Mari.
Gulli placerade ut välkomnande blommor på Kilen och på bron på Vallencia. Blommorna
lyste upp under hela sommaren. Tack!
Den 23 juni kl. 13.00 var det dags för midsommarfest. Vi började med att klä stången. I år
fanns det både blommor och björkris och stången blev så fin som sig bör här på Vallen.
Ingegerd ledde dansen kring stången som vanligt och musiken stod ”Vållara” förstärkta med
Nils-Arne för. Därefter gott fika med hembakat som räckte till de 130 besökarna. Vi sålde
också ett lotteri. Soligt och en mycket trevlig samvaro!
Sommarfesten genomförde vi den 9 juli i form av ett musik-kafé. Ramzäl under ledning av
Sven-Åkestod för underhållningen. Ingegerd och Sven-Åke hade knåpat ihop ett trevligt
musik-kryss. Vi hade dukat för 60-70 personer men det kom det dubbla. Som tur var hade
Ingegerd säkrat upp med extra fikabröd så det goda fikat räckte till alla. Det blev också lite
allsång och på det hela taget en mycket trevlig kväll.
Bastubergsvandringen den 13 juli regnade nästan bort. Ett 10-tal tappra personer med
stövlarna på genomförde promenaden i regnet. Nästa år hoppas vi på solsken.
Den 10 december hade vi adventsgudstjänst (2:a advent) på Vallencia. Martin Jönsson höll i
gudstjänsten, Jennyanne spelade och Oktaven sjöng julsånger. Ett lotteri såldes också.
Kollekten fick gå till kyrkans julinsamling och byalaget bjöd på kyrk-kaffet. Det kom lite
färre besökare i år bl.a. beroende på att fel tid angivits i det då nyss utdelade Församlingsbladet (några kom faktiskt när gudstjänsten var slut).
Styrelsen är mycket glad åt att vi, med medlemmars hjälp, fortfarande kan genomföra
aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2017 års styrelse vill därför passa på och rikta
ett stort och varmt tack till de medlemmar, både bybor och hemvändare, som på olika sätt
stöttat våra 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 2017

