Byalagets verksamhetsplanering 2012.
Det här är styrelsens tankar.
År 2011slutade och 2012 började med mycket snö. Nu i februari har den riktiga vinterkylan
kommit. Det vi väntar på nu är våren med solsken och skarsnö. Den 21 februari arrangeras
en fettisdagsträff på Vallencia med semlor och kaffe/te.
Lutherhjälpsafton (numera heter det Svenska Kyrkan, Hela Världen) kan det kanske bli i
början av mars.
I år hoppas vi kunna genomföra påskutflykten till Hällvika. Påsk är ju tidigare i år. Påsklördag är den 7 april så vi hoppas att snön och isarna (som inte är av bästa sort i år) håller till
dess.
Valborgsfirande blir det på ”BrändaTomten” i Bäckbacken. Vi har redan börjat med att
samla brännbart material och ris. Mera hoppas vi att vi med lite hjälp kan fixa under våren.
Oktaven har lovat medverka. Eftersom de medverkar på flera ställen återkommer de med
tidpunkt för framträdandet.
Vårstädningen skall vi självklart ta oss an även i år. Vi återkommer med närmare detaljer,
bl.a. om tidpunkt, när det börjar våras
Midsommarfesten hoppas vi att det blir möjligt genomföra på midsommardagen som vanligt.
Någon form av sommarfest hoppas vi kunna arrangera även i år. Något i stil med 2011 är
tanken.
Tidpunkten bör väl ligga c:a mitten av juli medan de flesta hemvändarna ännu är kvar på
”Vållbyn”.
Bastubergsvandringen måste vi ju genomföra och med lite ”flyt” kanske vi kan vandra upp
till Tjälsbodarna också. Vi får väl se.
Hösten får vi återkomma till.

Om vi alla hjälps åt kan vi genomföra trevliga sammankomster även i
framtiden.
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Byalagets styrelse har under 2011 bestått av: Ingegerd Granquist ordf., Örian Gradin
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Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Gulli Granqvist och Örian Gradin.
Uthyrare av Vallencia: Mari Carlsson och Stefan Tågestad.
Uthyrare av bagarstugan: Mari Carlsson och Anita Bohman.
Festkommitté: Ingegerd Granqvist och Eva Berg har frivilligt skött detta arbete.
Representanter till Byalagsforum: Monica Blomström.
Representanter till Junsele föreningsråd: Disa Söderberg och Eva Berg.
Ersättare d:o Sören Henriksson och Stefan Tågestad.
Byalagets ledamot i Bergvägens styrelse: Rune Alfredsson.
Under året har, förutom årsmötet, avhållits 2 byalagsmöten och 6 styrelsemöten.
Styrelsen, med benäget bistånd av Bosse Bohman, har utfört sedvanligt underhåll på
Vallencia, placerat julgranar på Kilen och vid Vallencia m.m.
Ingegerd Granqvist och Eva Berg har jobbat och fortsätter jobba med projektet att
märka upp och rensa stigen från gruvan och upp till Tjälsbodarna. Ingegerd har kontakt med Daniel Karlsson på Skogsstyrelsen som informerat om att vi kan få bidrag till
arbetet genom deras projekt ”Bevara skogens mångfald”. Rune Alfredsson hjälper till
med ”pappersexercisen”.
Monica Blomström informerar om att:
Byalagsforum jobbar med flera projekt. Bl.a. situationen i Junsele avseende tandläkare och vårdcentral. Upprustningen av Junsele City med ny lekpark, utescen mm.
mm.(Startades under hösten.) I samband med att asfaltering av Riks 90, sträckan
Näsåker-Junsele, 2012 kommer asfaltering av genomfarten i Junsele att göras. Torghandelsprojektet i Junsele har kommit igång med handel på lördagarna mitt emot
Pizzerian.
På skyltsöndagen den 28 november smyckade Byalagsforum tätorten med marschaller
och torghandlarna (på parkeringen mitt emot Pizzerian) presenterade sin” julmarknad”.
Lokala Rådet, där byalagen är representerade via Byalagsforum, fortsätter att driva
olika servicefrågor: Arbetet med att behålla Lokala Rådet i Junsele fortsätter. Funktioner/personal på medborgarkontoret verkar försvinna (chefen har slutat och ej ersatts
dessutom har generalisterna minskat med ½-tjänst). Monica har tillskrivit kommunen
i ärendet. Andra aktuella ärenden är: läkare och diabetessköterska till Junsele vårdcentral, ungdomsgården, polisen, arbetsförmedlingens bemanning i Junsele, vindkraften (man håller nu på med planläggning av ytterligare lämpliga områden i västra delen
av Sollefteå kommun), utvecklingen av Centrum i Junsele, årets Junselebo mm. mm.

Frågan om högstadiet har fått en (förhoppningsfullt varaktig) lösning, vilket betyder
att högstadiet delas mellan Junsele och Ramsele. Lärarna åker emellan orterna.
Tisdagen den 8 mars hade vi fettisdagsträff på Vallencia som samlade 16 personer. För
20:- fick vi kaffe/te med semla (bakad av Brödboden) och en trevlig pratstund. Gott
och trivsamt.
Onsdagen den 16 mars arrangerades En afton för Hela Världen (tidigare kallad Lutherhjälpen) i samarbete med Oktaven och Junsele Församling på Vallencia.
Det kom c:a 50 personer och för underhållningen svarade Kent Ingelsson, Göran Stenmark och Marie Eriksson. Jonglerande präst var Martin Jönsson och vi lyckades få
ihop 5 000:- till kyrkans fasteinsamling. Dessutom hade vi alla en trevlig kväll.
Påsken kom så sent att påskutflykten till Hällvika tinade bort i år (påskdagen den 24
april).
Snön var borta och Betarsjön ”landlös” och därför flyttades utflykten till Vallencia.
Där samlades många människor i det varma och soliga vädret. Vi började med en
frågetävling som Ingegerd hade knåpat ihop i år. Frågorna var uppsatta på en bekväm
”naturslinga”. Korv, hamburgare och fika fanns att köpa och vi sålde också ett lotteri.
Alla tycktes ha trevligt i det fina vädret.
Valborgsmässoafton firade vi på ”Brända Tomten” som vanligt. Vi startade lite tidigare i år då OKTAVEN började sin kvällsturné på Vallen. Janne tände brasan och såg,
med hjälp av John, till att elden inte spred sig i det torra gräset och fina vädret. Korv
och fika samt lotteri som vanligt. Nästan lika mycket folk som förra året. OKTAVENS
vårsånger och Ingegerds vårtal bidrog – tillsammans med det fina vädret och brasan
- till att vi alla hade en trevlig kväll.
Byastädningen gjordes i början av maj. Några av björkarna som stått i vattenledningsdiket sågades ner och förvandlades till ved. Den invändiga städningen av Vallencia
gjordes i början av juni.
De vilda blommornas dag genomfördes i år hemma hos Gunnel Malmquist och byalaget hade därför inte samma engagemang som tidigare år.
Den 14 juni kl. 18.00 var Susanne Alfvengren på Vallencia. 45 betalande njöt av Susannes fina program och proffsiga framförande samt hennes trevliga ”småprat” mellan
låtarna.
Föreställningen genomfördes under 2 x 45 minuter med fika i pausen och de som inte
kom missade en mycket trevlig kväll.
Midsommarfesten den 24 juni genomfördes i fint väder och samlade drygt 100 personer. Vi klädde stången, dansade, fikade, samtalade, sålde lotter och hade allmänt
trevligt. Gulli stod för kakorna, en förstärkt Trio Granqvist stod för musiken och
Ingegerd fixade resten. Vi sålde också två lotterier, ett vände sig till barn och det andra
till vuxna. En mycket lyckad dag som rönte stor uppskattning.
Sommarträffen den 10 juli kl. 18.00 blev en mycket lyckad och välbesökt träff (över
80 personer). Riktigt fint sommarväder och bra underhållning (Kent Ingelsson, Kikki
Grundström, Nils-Arne Nilsson och Marie Eriksson), ett trevligt Musik-Kryss som Ingegerd konstruerat och glada besökare. Eva hade bakat mycket gott fikabröd. Allt detta
bidrog till att vi alla fick en mycket trevlig kväll på Vallencia.

Bastubergsvandringen genomfördes den 17 juli kl. 18.00. Ett 25-tal personer hade hörsammat vår inbjudan och kommit till start. Vi hade fint sommarväder, lite mygg och
en strålande utsikt när vi fikade medhavd skaffning uppe på Bastuberget. Till nästa
sommar har vi beställt ett utebord med bänkar för placering uppe på Bastuberget.
Den 31 augusti samlades vi ett 25-tal personer på Vallencia och åt surströmming. Maten smakade bra som vanligt och lotteriet hade strykande åtgång. Sven J vann en hel
del (lite för mycket tyckte vissa) men stämningen var god och kvällen avslutades med
allsång.
Andra advent, den 4 december kl. 15.00, var det gudstjänst på Vallencia. Gunilla Fluur
predikade och Oktaven medverkade med julsånger. Ett välbesökt arrangemang som
avslutades med kyrkkaffe och lotteriförsäljning.
Den 9 december var det dags för julgröt på Vallencia. Anita kokade julgröten och
kaffet. Menyn bestod av julgröt, skinksmörgås och julmust samt kaffe och pepparkaka. För underhållningen svarade Gösta Marcusson och Nils-Arne Nilsson som också
spelade till den avslutande allsången. Ett lotteri där vinsterna hade lite julanknytning
såldes. Nästan 30 personer kom och åt av julgröten, sjöng med i allsångerna och trivdes i största allmänhet.
Annandag jul den 26 december, var det julfest på Vallencia. Rigmor med familj och
Örian höll i trådarna i år med hjälp av en och annan frivillig. Dans kring granen,
julklappar som lottades ut och saft/kaffe med tårta. För musiken svarade ett förstärkt”
Trio Granqvist”, och dansen leddes av Ingegerd. Stor publiktillströmning och alla
trivdes med samvaron.
Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter
med och för oss som bor på Vallen. 2011 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.
Styrelsen för Vallens Byalag 2011

”Sagt på Våll´n”

Kom ihåg alla gamla uttryck och bevingade
ord som sagts av Vållara i gamla tider och
rapportera dessa till Ingegerd.

