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Under året har, förutom årsmötet, avhållits 1 byalagsmöte och 6 styrelsemöten.
Monica Blomström och Anita Bohman har varit byalagets representanter i Junsele Byalagsforum under 2007. Monica
Blomström är dessutom invald i Lokala Rådet i Junsele.
Byalagsforum jobbar med ett antal projekt, bl.a. försöker man arrangera ”Torghandel” i Junsele på fredagarna. En kommitté
om 3 personer jobbar vidare med detta. Man deltar också i diskussionerna med västrasamordnaren Lennart Sjödin om
deltagande i ett s.k. ”leaderområde”. (Leaderområde= ett område där man jobbar gemensamt för att uppnå lokal påverkan och
utveckling för att stärka landsbygdens ekonomi.) Det leaderområde som diskuteras är komunerna Sollefteå, Strömsund och
Ragunda. Vi lär få höra mer om detta vad det lider.
I Lokala Rådet är Monica med och driver olika servicefrågor som: läkare till Junsele Vårdcentral, skolfrågan, Ungdomsgården,
bostadslägenheter för äldre, demensboende, arbetsförmedlingens bemanning i Junsele, utvecklingen av Centrum i Junsele,
årets Junselebo mm.mm.
Byalagets mångåriga kämpande för upprustning av Vallvägen har krönts med framgång. Arbetet påbörjades under våren 2006
och avslutades med asfaltering hösten 2007. Målning av väglinjerna kommer att göras sommaren 2008.Den som väntar på
någonting gott osv.
Byalaget har köpt och erhållit lagfart på fotbollsplanen (Byalaget har svarat för fotbollsplanens skötsel de senaste 30 åren). Junselevallens IF:s verksamhet är därmed avslutad och föreningen upplöst och nedlagd.
Tisdagsträffarna (syjuntan har bytt namn så att även de som inte handarbetar kan vara med) startade den 27 februari och
därefter varannan tisdag. Det blir 8 – 10 träffar per termin och
deltagarantalet har varierat mellan 6 – 10 personer. Anita agerar ”pådrivare” och under träffarna har producerats alster för
lotterier och marknadsbord. Måttot är: ”alla kan inte göra allt men alla kan göra någonting”.
Den 7 mars 2007 arrangerades Lutherhjälpsafton på Vallencia vilken samlade många besökare. På grund av sjukdom saknades
flera ”underhållare” från Näsåker, men Putte Kihl och Nenne Gradin spelade och sjöng så det stod härliga till. Vi som var där
fick också vara med och sjunga. Behållningen till Lutherhjälpen blev 1.970:- Mycket bra!
Påskträffen på ”Hällvika” blev som vanligt en succé. Vädret var hyggligt och alla deltagare ville ju bli bäst i Rolfs Tipstävling.
Med Örians Hjälp hade frågorna i år koncentrerats till påsken. I övrigt grillade man korv,fikade och gladdes åt samvaron som
vanligt. PS. ”Valters jäntern” lyckades bäst (7 av 11 rätt) i Tipstävlingen. DS.
Valborgsafton 30/4 bjöd på hyggligt väder. Brasan tändes på ”Brända Tomten” och även i år kom Oktaven och sjöng in våren.
Därefter blev det kaffe med dopp och lotteri. Arrangemanget samlade mycket folk.
Teatern ”Hässja” den 11 maj var ett försök som slog mycket väl ut. Föreställningen samlade över 70 personer och var mycket
uppskattad. Från styrelsen känner vi att ”det här gör vi om”, om och när vi erbjuds lämpligt evenemang.

Vårstädningen genomfördes lite oplanerat i år. Men många hjälpte till ändå och resultatet blev bra som vanligt.
De vilda blommornas dag den 17 juni 2007 firades för Junselebygden på Vallen. Gunnel Malmqvist ledde ”blomsterskådningen” på och intill byn och deltagarna fick en god inblick i vad vi har att erbjuda av vilda blommor i vår landsända.
Därefter fika på Vallencia där Monica och Ulla skötte ruljansen
Midsommarfesten arrangerades, som vanligt får man väl lov att säga, av ”Gulli och stavgänget”. Arrangemanget samlade
mycket folk, varav många barn och alla trivdes och hade trevligt.
Den 12 juli deltog drygt 100 personer, däribland många vallenbor och hemvändare, i Junsele IF:s motionsvandring på
Bastuberget. Ingegerd Granqvist från Junsele IF:s motionssektion höll i själva vandringen. Pappa Knut berättade före start lite
om Vallen och den väg man skulle vandra. Efteråt blev det, under ledning av Anita Bohman, kaffe och våfflor på
Vallencia, vilket smakade gott som vanligt. Det pratades en hel del, bl.a. om ”Vållvägen” och hur den skulle bli. Vi sålde både
böcker och kort från ”bokbordet”. På det hela taget ett mycket bra sommarevenemang.
Vid Hembygdens Dag på Hembygdsgården den 4 augusti 2007 representerade Monica Blomström Vallens Byalag med den
äran. Tack för det! Solen sken och det blev som vanligt en fin dag på hembygdsgården.
Den 26 september inbjöd Vallens Byalag Vägverkets persona - alltså de som jobbat med att renovera, förstärka och belägga
”Vållvägen”- till tårtkalas på Vallencia. En stor samling ”vägjobbare” med platschefen Jan Andersson och projektledaren
Annika Boström i spetsen hade hörsammat inbjudan och infann sig på Vallencia för eftermiddagsfika.
Hela projektet, som förutom ”Vållvägen” också omfattar reparation av vägarna till AC-länsgränsen och till Backe via
Tågsjötorp, var då färdigt för slutavsyning. Den s.k. ”Näringen” har spelat en viktig roll för vägförbättringarna men Byalagets
mångåriga tjat om beläggning har inte heller varit utan betydelse enligt Boström.
Andersson gav beröm till oss Vallenbor för att vi inte ”bråkat” med vägjobbarna utan i stället visat både tålamod och vår
vänligaste sida under reparationstiden.
Tårtkalaset var MYCKET UPPSKATTAT av vägjobbarna. Andersson konstaterade att det, så vitt han kom ihåg rätt, var första
gången någon bjudit arbetsstyrkan på tårtkalas.
På surströmmingsfesten den 6 oktober kom 35 personer. Byalaget hade ju bestämt att bjuda på kalaset för att fira Vållvägens
beläggning. Som vanligt smakade strömmingen bra och stämningen var god. Till det bidrog säkert också den trevliga
underhållningen från Höbäckstrion.
Den 9 december var det adventsgudstjänst på Vallencia. Innan Gunilla Fluur började gudstjänsten gjorde årets lucia (Fanny
Eriksson från Vallen) och hennes tärnor och tomtar ett fint framträdande. Oktaven medverkade med julsånger och gudstjänsten
var välbesökt.
Julfesten annandag jul blev en trevlig och välbesökt föreställning med kaffe/te/saft och tårta, beridna tomtar som delade ut
påsar till alla barn, lotteri och sedan dans kring granen. Dagens överraskning blev Viktor Tågestad som gjorde ett bejublat
framträdande med sången: ”Nu
tändas tusen juleljus”. Stort tack till alla som hjälpte till att genomföra julfesten. Ingen nämnd men ingen glömd.
Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2007
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.
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