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Vallen - byn med egen hemsida
http://hem.passagen.se/junselevallen/
Har Du internet så kolla där om både nytt
och gammalt som händer och sker på Vallen.
45 000 besök sedan starten

VÅLLVÄGEN
är nu nästan färdigupprustad (om nu någon har missat att
uppmärksamma det). Visserligen är det väl några som anser
att vägverket blåst oss på konfekten när det inte blev ”riktig”
asfalt utan nån klibbig smet som man pressar ner sand i, men
vadå, håller vägbanan och vi slipper gropar och grussprut i
fortsättningen så får det heta och vara vad det vill.
Att underarbetet är välgjort får vi förutsätta och har vi
dragits med väghyvlar, grusbilar, traktorer och grävskopor
efter vägen i två somrar så borde det vara perfekt.
Som det väluppfostrade och timida folk vållara alltid är och
har varit har vi tyst och försynt fogat oss i de ”små” besvär vi
haft med att kryssa mellan maskinerna och grushögarna och
bromsat in eller stannat när vi kommit mitt in i grusbilsrallyt.
En och annan punktering har det väl blivit när vi studsat fram
på de sylvassa sprängstenarna från Kettlaberget, men det har
ju å andra sidan gjort att även däckfirmor och bilverkstäder i
Junsele fått lite glädje av vållvägsupprust-ningen.
Nu får vi hoppas att både vinterväghållningen och vägunderhållet i övrigt håller samma höga standard som underlaget
och att vi slipper spår och glashalka kommande vintrar.
Vallenborna är i alla fall utomordentligt tacksamma för att
vägen äntligen blivit belagd och för att visa tacksamheten med
det goda samarbetet med vägarbetarna har byalaget beslutat
att bjuda de medverkande entreprenörerna och arbetarna på
fika på Vallencia innan dom åker härifrån.
(Vi kanske till och med kommer att sakna dom lite grann).
Nu inväntar vi bara det stora timmerbilsracet, och timmerbilsförarna och alla andra trafikanter vill vi påminna om att
det fortfarande är 70 km/tim som gäller på vållvägen.

Visserligen är det
andra som gjort jobbet med
vägen men vi vill ju ändå tro att
byalagets skrivelser och uppvaktningar
under årtionden om förbättring av vallvägen
har haft en viss betydelse. Därför har byalaget
beslutat att bjuda alla med ett gällande medlemskort på en riktigt hejdundrande GRATIS

SURSTRÖMMINGSFEST
lördag den 6 oktober kl 18:00
Dansen skippar vi men det kommer att bjudas på
underhållning av

Höbäckstrion, dvs.

Kent Ingelsson, Nils-Arne Nilsson och
Göran Stenmark
Anmälan surströmmingen senast den 1/10 till tel.:

220 40 eller 220 22

Innan vi sätter oss till bords och avnjuter
delikatessen uppmanas alla byalagsmedlemmar
samlas för

BYALAGSMÖTE
kl. 16:00

Den traditionella sommarfesten blev som alla vet inte av i år.
Tycker någon att det bör ordnas en sådan till kommande år
är det bara att anmäla sitt intresse till styrelsen och börja
förbereda framåt vårkanten.
Svenska Botaniska föreningen anordnade i mitten av
juni en välbesökt rundvandring på Vallen där man
botaniserade bland växter som finns i trakten.
Stort tack till Gunnel Malmqvist och Ulla Ramne
som ledde denna aktivitet.
Den 12 juli var det dags för ”Kulturvandring” i Vallen.
Junsele IF:s motionssektion under ledning av

Ingegerd Granquist förlade sin motionsaktivitet till
Vallen med en rundvandring över Bastuberget, från
Vallencia via Meckels-torpet, Sågdammet, Paviljongen,
Kalle-torpet och Abram-Ors tillbaka till Vallencia. Ett
hundratal personer, unga och gamla, från när och fjärran
deltog i den trevliga utflykten.
Stort tack till arrangörerna och välkommen åter.

TISDAGSTRÄFFEN
på Vallen har börjat.
Varannan tisdag träffas vi på

VALLENCIA kl. 13:00
ung och gammal, kvinnor och män för att
prata, fika och bara ha en trevlig stund
tillsammans.
Inplanerade träffar före jul är
25/9, 9/10, 23/10, 6/11,20/11 och 4/12

