
           VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019 
                                     Junselevallens Byalag 
Vallens Byalag hade 126 betalande vuxna medlemmar 2019. 

 

Byalagets styrelse har under 2019 bestått av: Ingegerd Granquist ordf., Örian Gradin sekr. 

samt Mari Karlsson, Rune Alfredsson och Stefan Johansson, kassör. 

Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson, och Jennie Tenglund. 

Revisorer: Janne Sundin och Inga Selin 

Revisorssuppleanter: Margareta Enroth 

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 Ingegerd Granqvist. 

Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad. 

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 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 byttes ut och fick nya nät 2018. 

Några medlemmar städade kring Vallencia på våren och på hösten tog man ner 2 risiga 

björkar och transporterade bort skräpet till majbrasan. 

Byalaget är medlem i Byalagsforum som vid årsmötet fick Roger Johansson till ordförande. 

Lars Edin valdes som Byalagsforums representant i Lokala Rådet 2019. 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 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 2 mars kl. 14.00 höll vi årsmöte på Vallencia. Mötet avslutades med kaffe/te  

samt korv med bröd och kaka som Ingegerd hade fixat. 

 

Dåliga isar, snöbrist och klent intresse gjorde att vi lade ner årets påskfirande i Hällvika. 

 

Sista april (alltså den 30/4) firades som brukligt på ”Brända Tomten”. I år var det 2-3 grader 

varmt och uppehåll och det kom drygt 100 personer till brasan. De trakterades med grillkorv, 

kaffe/te och bullar och lotterna var nästan slut när Oktaven kom kl. 19.15 för att sjunga in 

våren. Ingegerd höll vårtalet och aktiviteten gav ett litet ekonomiskt överskott. 



 

Vårstädningen sköttes av medlemmarna som vanligt. 

  

Den 21 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 Hpd-gänget (Nisse,  

Bosse, Nicorette, Affe, Kebbe och Örian) 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 14 juli i form av ett musikcafé .Vi hade bra väder och det 

kom 101vuxna och 5 barn (barnen gick gratis som vanligt). Ingegerds musik-kryss var ett 

trevligt inslag och Sven-Åke med sina kollegor i ”Ramzäl” skötte sig mycket bra. Det blev 

också lite allsång. En mycket trevlig kväll. Vi sålde lotter och fikade Kaffe/Te/Saft och 

Ingegerds specialkaka. Här är det ganska stora kostnader men det blev ändå några kronor 

över.   

Bastubergsvandringen den 18 juli. En trevlig vandrarkväll med fint väder. Det kom ett 30-tal 

personer varav 24 genomförde vandringen. Efter vandringen bjöd Byalaget på varm korv med 

bröd och saft. 

 

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 29 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 -16 kom det ett 20-tal tappra besökare. Alla tycker att detta är en trevlig 

aktivitet som vi skall fortsätta med. 

 

Den 8 december hade vi adventsgudstjänst (2:a advent) på Vallencia. Marthin Jönsson 

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.  

 

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

aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2019 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 2019 

  

  


