
           VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018 
                                     Junselevallens Byalag 
Vallens Byalag hade 111 betalande vuxna medlemmar 2018. 

 

Byalagets styrelse har under 2018 bestått av: Ingegerd Granquist ordf., Örian Gradin sekr. 

samt Mari Karlsson, Rune Alfredsson och Eva Berg. 

Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson, Margareta Bohman och Stefan Johansson tillika kassör 

2018. 

Revisorer: Janne Sundin och Inga Selin 

Revisorssuppleanter: 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 (såldes till kommunen under 

året). 

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 

 

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. Elen till granen på Kilen har Örian dragit fram (som vanligt efter löfte från Bo 

Berglund) En del underhållsarbeten har också utförts. Gräsklippningen på Kilen och 

fotbollsplanen har Rune, Örian och Hans-Ivar skött om. Målen på fotbollsplanen har bytts ut. 

Vi fick ”ärva” 2 gamla från Junsele IF och nya nät har vi köpt själva. Jobbet har Rune, Stefan 

och Örian gjort (med benägen transporthjälp av Stefan och Johan Billman). Byalaget har, som 

tidigare nämnts, sålt bageriet/slakteriet till kommunen som bygger ett nytt vattenverk på 

området. 

Byalaget är medlem i Byalagsforum och vid årsmötet valdes Roger Johansson till ordförande. 

Lars Edin valdes som Byalagsforums representant i Lokala Rådet 2018. 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 i 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. 

Lördagen den 3 mars kl. 14.00 höll vi årsmöte på Vallencia. Mötet avslutades med kaffe/te 

och goda smörgåsar som Ingegerd hade fixat. 

 

Mycket snö, dåliga isar och klent intresse gjorde att årets påskfirande i Hällvika lades på is. 

 

Sista april (alltså den 30/4) firades i år på Vallencia p.g.a. att det var för stort snödjup på 

Brända Tomten. 



Brasan tändes i en eldkorg vilket gick bra (det snöade ju inte). Det var i stället fint väder med 

enstaka plusgrader. Det kom 80 – 90 personer som trakterades med grillkorv, kaffe/te och 

bullar. 

Vi sålde även ett lotteri. Oktaven sjöng in våren från Vallenciabron och Ingegerd hör vårtalet 

som vanligt. Ett trevligt arrangemang som också gav lite ekonomiskt överskott. 

 

Vårstädningen sköttes av medlemmarna som vanligt. 

  

Gulli placerade ut välkomnande blommor på Kilen och på bron på Vallencia. Blommorna 

lyste upp under hela sommaren. Tack! 

 

Den 22 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 (11 damer hade bakat och skänkt fikabrödet) 

som räckte till de 130 besökarna. Vi sålde också ett lotteri. Soligt och en mycket trevlig 

samvaro! Även midsommarfesten gav lite pluspengar i kassan. 

  

Sommarfesten genomförde vi den 8 juli i form av ett musikcafé. Växlande molnighet, blåsigt 

och + 16 grader. Ramzel under ledning av Sven-Åke stod för underhållningen och det skötte 

dom bra som vanligt. Ingegerd och Sven-Åke hade knåpat ihop ett trevligt musik-kryss. Det 

kom 91 vuxna och 12 barn (barnen gick gratis som vanligt). Det blev också lite allsång. 

Ingegerd passade på att fylla år denna dag och det firade hon med att sjunga en fin sång för 

oss alla. På det hela taget en mycket trevlig kväll. Trots kostnader blev det några kronor över 

på sommarfesten.  

 

Bastubergsvandringen den 12 juli. En trevlig vandrarkväll med fint väder. Det kom ett 30-tal 

personer varav 25 genomförde vandringen. Den här kvällen blev det också besök på Mjölk-

stensberget och besiktning av ett antal älggropar. 

 

Under sommaren har Vallencia dessutom varit uthyrt för födelsedagskalas och ett Musikcafe 

med Affe Granqvist som ledare för gänget ”Fyra nyanser av grått”. Trevlig musik och gott 

fika. 

 

Den 28 november var det adventsmingel på Kilen. För att fira adventsgranens tändning på 

Kilen.  Ingegerd och Bosse höll i trådarna och där serverades glögg, kaffe och pepparkakor. 

Trots att det var -20 (julmusten frös och fick sparas till adventsgudstjänsten) kom det 15 

tappra besökare. De tyckte att det var ett trevligt arrangemang och att detta borde bli en åter- 

kommande aktivitet varje år.  

 

Den 9 december hade vi adventsgudstjänst (2:a advent) på Vallencia. Nye kyrkoherden Börje 

Viklander predikade, Jennyanne spelade och Oktaven sjöng julsånger. Vi hade dukat för 45 

personer och det räckte precis. Ett lotteri såldes också. Kollekten skänktes till Sv. Kyrkans 

julkampanj. Byalaget bjöd på fika och Oktaven uppvaktades med 1.000: -. En trevlig 

sammankomst som vanligt.  

Strömmen är bruten till och nycklarna och ansvaret för bageriet/slakteriet är nu överlämnade 

till kommunen. 

 

Styrelsen är mycket glad åt att vi, med medlemmars hjälp, fortfarande kan genomföra 

aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2018 års styrelse vill därför passa på att 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 2018 


