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Har Du dator och internet, läs då mer om detta
och mycket annat på Vallens egen hemsida:
http://hem.passagen.se/junselevallen/

Tänk på möjligheten för alla som bor i (eller har anknytning till)     Vallen
att annonsera på hemsidan. (GRATIS). Har du något som du vill sälja eller

köpa, kontakta Rune Alfredsson, tel.: 220 46 eller
e-mail: rune.alfredsson@minpost.nu

SOMMAREN ÄR HÄR
med semester, sol och bad. Dessutom är det ju då som
byn ”lever upp” med många besökare och
återvändare.
2003 är det 30 år sedan Junselevallens Byalag bildades
och vi konstaterar med lite stolthet att Vallen var bland de
första (förmodligen först) i kommunen att bilda ett byalag
med lite modernare inriktning. Sedan dess har det bildats
efterföljare runt om i hela Sollefteå Kommun.
För några år sedan bildades Byalagsforum, ett samarbets-
organ mellan byalagen i Junsele, med inriktningen att sam-
ordna aktiviteter och gemensamt försöka bevara service
och andra gemensamma intressen för Junsele, inklusive
utbyar.
En del i detta är att anordna ”öppet-husdagar” i
småbyarna utanför Junsele. I år sker detta den 4/7-20/7
med olika aktiviteter i varje by. Mo 4/7-6/7, Eden 7/7-9/7,
Vallen 10/7-12/7, Bölen 13/7-15/7 och Gulsele 18/7-20/7.
Här i Vallen gör vi det samtidigt till ett firande av vårt
30-årsjubileum med många aktiviteter som du kan läsa om
på sista sidan av detta Byalagsnytt.

VÄLKOMMEN



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

Har det hänt något?
Ja, lite liv är det fortfarande på Vallen.
Påskutflykten till Hällvika lockade som vanligt många
deltagare. Alla bjöds på kaffe, saft och bröd. Liksom att
det som vanligt grillades korv. Några provade dessutom
fiskelyckan. (Dock utan resultat i form av fisk).
Vårens ankomst hälsade vi välkommen med Majbrasa vid
fotbollsplanen. Ett 30-tal personer hade samlats och bjöds
på grillad korv, fika, fyrverkerier och hade allmänt trevligt.
Gissningstävlingen ”Vållsjön riv” har avgjorts. Betarsjön
blev isfri den 15 maj kl. 18:50.

Grattis till vinnarna:
1:a pris: Maj Berglund (15/5 kl. 20:00)

Björn Bohman (15/5 kl. 20:00)
2:a pris: Anton Öberg (15/5 kl. 23:00) 
3:e pris: Ingvar Palmén (15/5 kl. 14:00)

Ove och Sven har sett till att man kan ta sig över till Skif-
sjön vid gamla dammen genom att tillverka en robust gång-
bro. Ta er dit och prova den välgjorda bron.
Några fler hade vi hoppats skulle ha möjlighet att hjälpa
till med krattning av byalagets markområden. Tydligen
hade de flesta bybor förhinder att delta men en liten
uppsnyggning blev i alla fall gjord eftersom de som var där
gjorde ett berömvärt arbete. (Och det som blev ogjort får
vi leva med).

Medlemskort i byalaget kan Ni köpa av Monica eller Ove.
Pris: 20:- vuxna, 10:- barn och 50:- familjekort.



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

JUNSELEVALLENS BYALAG 30 ÅR
Det firar vi med öppet hus i tre dagar på Vallencia,
med servering, lotterier, hantverksförsäljning m.m.

TORSDAG 10/7
kl. 13:00-18:00 Kaffeservering, våfflor.
kl. 14:00-16:00 Tunnbrödsbakning i

Bagarstugan.

FREDAG 11/7
kl. 13:00-18:00 Kaffeservering, våfflor.
kl. 14:00- ”Kul på Kilen” - kalas för

små och stora barn, lekar m.m.
kl. 18:00- Utflykt med byalagsmöte.

LÖRDAG 12/7
kl. 13:00- Kaffeservering. Byalaget

bjuder på kaffe och tårta under
dagen.

kl. 16:00 a´Doris från Öfra och n´Knut
från Våll´n spelar och berättar.
Försäljning av kolbullar.

kl. 21:00- SOMMARDANS till
RONNIE & GÖRANS ork.
Medlemsdans.


