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                                     Junselevallens Byalag 
 
Byalagets styrelse har under 2013 bestått av: Ingegerd Granquist ordf., Örian Gradin sekr. samt Mari 
Karlsson, Rune Alfredsson och Eva Berg. 
Suppleanter: Hans-Ivar Karlsson och Ann-Cathrine Olsson tillika kassör 2013. 
Revisorer: Rolf Edström och Sven Jönsson 
Revisorsuppleanter: Disa Söderberg och Björn-Erik Rosin. 
Närradioansvariga: Inga Sehlin och Berit Norberg. 
Ansvariga för fastighetstillsyn: Styrelsen 
Ansvarig för årskortförsäljningen: Björn-Erik Rosin med LITEN hjälp av oss andra. 
Ansvariga för kyrkliga arrangemang: Gulli Granqvist och Örian Gradin 
Uthyrare av Vallencia: Mari Karlsson och Stefan Tågestad. 
Uthyrare av bagarstugan: Mari Carlsson och Anita Bohman. 
Festkommitté: Ingegerd Granqvist och Eva Berg har hållit i trådarna. 
Representanter till Byalagsforum: Ingegerd Granqvist halva året. 
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 1 byalagsmöten och 5 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 Åbacken via gruvan och upp till Tjälsbodarna. Vi fick avslag på vår ansökan till Skogsstyrelsen 
om penningbidrag till jobbet med stigen till Tjälsbodarna. Pengarna hade tagit slut fortare än man räknat 
med. Vi räknar dock med att fullfölja projektet (med eller utan pengabidrag). 
 

Rapport från Byalagsforum: 
Byalagsforum jobbar med flera projekt. Turistprojektet: röjning av nipan samt cykelleden runt Eden-Mo har 
färdigställts. Iordningställande av kvarteret ”Länsmans” m.fl. projekt. pågår. Torghandelsprojektet i Junsele 
med handel på lördagarna mitt emot Pizzerian fortsätter. 
Lokala Rådet, där byalagen är representerade via Byalagsforum, fortsätter att driva olika servicefrågor. 
Tandläkarfråga har fått sin positiva lösning. Hösten 2013 etableras en privat tandläkarmottagning: Warga 
Dental på Forumvägen 4. Verksamheten är nu i full gång med: Akuttandvård, Ordinarie tandvård, 
Implantatbehandling, behandling av Tandhygenist. Tandblekning mm.mm. Försäkringskassans 
högkostnadsskydd gäller här också. Andra aktuella ärenden är: läkare och diabetessköterska till Junsele 
Vårdcentral, Bussturer, Ungdomsgården, polisen, arbetsförmedlingens bemanning i Junsele, vindkraften, 
årets Junselebo mm.mm.  
 

Tisdagen den 15 januari bjöd Byalaget de boende på Gunillagården på Sura lingon med grädde och kaffe. 
Ingegerd höll i trådarna och Örian gick runt och pratade med gästerna. 
Alla tyckte att det smakade gott. Det ju var ganska länge sedan man blivit bjuden på Sura lingon.  
 

Tisdagen de 12 februari kl. 18.00 (fettisdagen) hade vi fettisdagsträff på Vallencia. Ett 10-tal personer hade 
infunnit sig och för 30:- fick man både kaffe och semla. Dessutom hade Ingegerd fixat till en frågetävling 
som alla vann. Goda fettisdagsbullar och trevlig samvaro.  
 

Den 30 mars var det sedvanligt påskfirande på Hällvika. Ett 80-tal personer hade hörsammat inbjudan. På 
programmet stod som vanligt: Ingegerds frågetävling, fiske, lotteri, grillad korv och kaffe/te/saft med bullar. 
Ett digert program som genomfördes med energi och glada miner och tillrop. Solen sken på oss alla tills 
festen var över. 
 



Sista april firades som seden är på Brända Tomten i Bäckbacken. Örian och John (med lite hjälp av Sören 
och Robert) hade som vanligt ordnat en rejäl majbrasa. Ett 80-tal personer hade anslutit till brasan. 
”Braständare” Janne Sjödin tände brasan som brann fint i det fina vädret. Grillad korv (alternativt kokt korv 
”det är ju 40-års jubileum”) med bröd, kaffe/saft och bullar serverades och vi sålde ett lotteri. Kl. 19.00 kom 
Oktaven och sjöng in våren och Ingegerd höll vårtalet även i år. En trevlig kväll med glad publik. 
 

Byastädningen gjordes i maj. Vi krattade löv, samlade ihop en massa nerfallna kvistar och Örian körde bort 
högarna.  Den invändiga städningen av Vallencia basade Eva Berg för. 
 

Midsommarfesten gick av stapeln den 21 juni och samlade drygt 100 deltagare varav många barn. Innan 
festligheterna startade hade vi uppvaktat John Jönsson och Gun Henriksson med varsin blomma. John och 
Gun var med i den första ordinarie styrelsen för 40 år sedan. 
Vädret var strålande, stången kläddes fint, dansen tråddes till musik från en – i år extra förstärkt – Trio 
Granqvist. Ingegerd höll ordning på dansen och vi fikade kaffe/te och saft med goda bullar och kakor. Vi 
sålde också ett stort lotteri. Som vanligt en mycket lyckad fest. 
 

Sommarfesten den 7 juli kl. 18.00 blev lyckad . Vi hade fint väder även då och drygt 90 personer hade löst 
entré. ”Lillmustat silnät” (betyder Svarta ögon) med Putte Kihl i spetsen stod för underhållningen. Mycket 
trevligt program med ”uppspelta” musiker, gott fika (eller vad sägs om: välkomstdrink – alkoholfri - med 
snittar och i pausen kaffe/te och tårta) och glada besökare gjorde att vi hade en mycket trevlig kväll. Det här 
gör vi gärna om! 
  

Bastubergsvandringen den 11 juli kl. 18.00 samlade c:a 30 personer. Vi hade tur med vädret och myggen 
även i år och det blev en trevlig vandring med fin utsikt och fika på Bastubergets topp. 
 

Vandringen till Tjälsbodarna den 20 juli kom nästan att ”regna bort” då det regnat hela veckan. Det blev 
ändå 7 personer som trotsade regnet och gick upp till bovallen. Det var strongt gjort tycker vi andra. 
 

Den 8 september var det gudstjänst på Vallencia med c:a  40 besökare. En trevlig samvaro med gott 
hembakat fikabröd. Byalaget bjöd på fikat. Kollekten uppgick till 1 700: - och tillföll (på Gunilla Fluurs 
initiativ) för första gången Vallens Byalag.  
 

Lördagen den 16 november firade vi byalagets 40 år med skördefest på Vallencia. Det kom drygt 40 
personer trots att det blåste ordentligt (på natten blev det full storm med påföljd att vi blev utan el i 2 dygn). 
Lättsam och bra underhållning med ”Kent och hans vänner” samt som vanligt gott fika gjorde att vi alla hade 
trevligt. Skördeauktionen var också ett populärt inslag. 
 

Grötkvällen den 9 december fick vi ställa in på grund av för få anmälningar. 
 

Den 8 december 2013 kl. 15.00 var det adventsgudstjänst på Vallencia. Gunilla Fluur predikade, Nenne 
Gradin spelade och Oktaven medverkade med julsånger. Ett 40-tal besökare kom till gudstjänsten. Efter 
gudstjänsten fick vi gott julfika och ett lotteri såldes också. Byalaget lämnade ett bidrag om 1 000: - till 
Oktaven för att de ställer upp på aktiviteter på Vallen. 
 

Annandag jul den 26 december var det julfest på Vallencia. Styrelsen höll i trådarna och där fanns också 
några frivilliga som hjälpte till. Dans kring granen och kaffe/te/saft med tårta till alla.  För musiken svarade 
ett decimerat (Knut Granqvist kunde inte vara med) men ändå lite förstärkt ”Trio Granqvist” och dansen 
leddes som vanligt av (med för tillfället gipsad höger- hand) Ingegerd. Medhavda julklappar blev vinster i 
lotteriet som såldes. I granen hängde godispåsar till alla barn som avslutning Ett 40-tal personer varav många 
barn kom till festen och alla syntes trivas med samvaron.   
 

Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter med och för oss som bor 
på Vallen. 2013 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 2013 


