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       Byalaget
      30 år 2003

Vi träffas och vi trivs i BYALAGET,
och tillsammans blir vi starkare!!!!!



ÅRSMÖTET 2003

Har Du dator och internet, besök då
 Vallens egen hemsida:

http://hem.passagen.se/junselevallen/
Nu finns även möjligheten för alla som bor i (eller har anknytning till)

Vallen att annonsera på hemsidan. Har du något som du vill sälja
eller köpa, kontakta Rune Alfredsson, tel.: 220 46 eller

e-mail: rune.alfredsson@minpost.nu

avlöpte lungt och stilla. De vanliga årsmötesfrågorna behand-
lades och här ska vi i korthet delge er de kanske intressantaste.
Beslutades om oförändrad medlemsavgift och pris för hyra av
Vallencia och bagarstugan.
Styrelsen fick delvis nytt utseende. Roffe Söderbergs hälsa svik-
tar lite och han hade därför avsagt sig omval till ordförande.
Till ny ordförande för 2003 valdes Ove Rohlén. Nyvalda i styrel-
sen blev dessutom Mari Carlsson och Sara Berglund för två år
framåt. Kvar i styrelsen ett år sitter Rune Alfredsson, Maj Berg-
lund och Monica Blomström. Till styrelsesuppleanter för ett år
valdes Hans-Ivar Karlsson och Ann-Chatrin Olsson.
Till revisorer omvaldes Sven Jönsson och Ulla Ramne-Annander
och till revisorsuppleant Birgitta Karlsson.
Ansvariga för kyrkliga arrangemang omvaldes Knut och Gulli
Granquist och till ansvarig för närradiokvartarna omvaldes Inga
Sehlin.
Till uthyrare av Vallencia omvaldes Stefan Tågestad och Mari
Carlsson och uthyrare av bagarstygan omvaldes Elvira Gran-
quist.
Till fastighetsansvariga valdes Ove Rohlén och Stefan Tågestad.
Beslutades liksom de senaste åren att det inte åligger styrelsen
att ta initiativ till och genomföra olika arrangemang utan de som
vill och anser att något ska anordnas “tar tag” i detta och
genomför det efter medgivande av styrelsen om ekonomisk
garanti.



Sommardans
Lördag den 12 juli bjuds det upp till dans på
Vallencia. Ronnie&Görans orkester står för
dansmusiken. Övrika detaljer återkommer

vi till senare.

Påskdagen den 20 april kl. 12:00 samlas vi
på Hällvika för att som vanligt grilla korv,
dricka kaffe och saft, kanske pimpla och
framför allt umgås med varandra.

Påskutflykt

Kommande aktiviteter!

har dragit igång. Varannan fredag kl. 18:00 träffas vi
på Vallencia för att spela spel, kanske se en
videofilm, fika och bara snacka och umgås.
 Nästa träff blir den 4 april.

Fredagsträffar

Vållsjön riv
Gissningstävlingen om när Betarsjön river har
vi kört igång. För en tia kan du gissa på när
sjön blir isfri. Lämna in          kupongerna
senast den         30 april.

Köp byalagskeps (60:-) eller T-shirt (95:-) inför
sommaren. Kontakta Maj, Ove eller Rune.

Dags att baka tunnbröd? Hyr byalagets bagarstuga för
endast 20:-/dag. Uthyrare: Elvira, tel.: 220 42



 Vallens Byalag
Jag tror att  ”Valldelen” av Betarsjön är isfri, från ”Vållannä” till

 Magnäsudden-Hällberget den......./.......    kl..............   år 2003.

Postadr.:..........................................................Tel............................

Vållsjön gå opp

Namn:...............................................Adress:...................................

Namn:................................

Datum:...............................

Kl.:....................................

För ditt eget intresse kan du
anteckna din gissning här
och behålla denna del av
kupongen.

   10:-
    per
gissning

Sista inlämningsdag
den 30/4 kl. 24:00

Tipstävlingen ”Vållsjön gå opp”!
Nu är det dags igen att vara med och gissa när ”Vålldelen” av Betarsjön blir isfri. Här

nedan finns en tipstalong där ni kan fylla i när ni tror att det är helt isfritt från
Vållannä till Hällbergsklippen-Magnäsudden. Klipp ur kupongen och lämna den ifylld

samt
10:-/gissning till Ove, Rune eller Maj. Vill Ni ha fler kuponger, prata med Ove eller

Rune. De tre som är närmast (datum och klockslag) får pris. Kan du inte lämna talon-
gen själv så ring till Ove, tel. 22122, så hämtar han den hos dig. Senast den 30 april
ska kupongerna  vara inlämnade. Var och en får lämna in mer än ett tips. Kopiera

gärna kupongen och lämna in flera gissningar.
1:a pris: Byalagets T-shirt
2:a pris: Byalagets keps

3:e pris: Medlemskort i byalaget.

Medlemsskap i byalaget:
20:- för vuxen

10:- barn upp till 12 år
50:- för familj.


