VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Junselevallens Byalag
Byalagets styrelse har under 2014 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 2014.
Revisorer: Rolf Edström och Sven Jönsson
Revisorsuppleanter: Margareta Blomström och Björn-Erik Rosin.
Närradioansvariga: Verksamheten är vilande för närvarande. Vi väljer ansvariga om och när
verksamheten återupptas.
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: Örian Gradin.
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 2 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 rensat upp och märkt upp stigen över Bastuberget.
Rapport från Byalagsforum:
Vid årsmötet valdes Roger Johansson till ordförande för 2014 och Lars Edin valdes som Byalagsforums representant i Lokala Rådet 2014. Byalagsforum jobbar med flera projekt.
Turistprojektet nådde sitt slut under sommaren och slutredovisning skall göras under hösten.
Iordningställande av kyrkvägar och cykelvägar 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. Tandläkarfrågan fick sin positiva lösning hösten 2013, Warga Dental på
Forumvägen 4. Verksamheten är nu fullt etablerad. Andra aktuella ärenden är: Bemanningen
på Junsele Vårdcentral, Bussturer, Ungdomsgården, Polisen, Arbetsförmedlingens bemanning
i Junsele, Årets Junselebo mm.mm.
Tisdagen den 14 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.
Lördagen den 1 mars höll vi årsmöte på Vallencia. Efter mötet firade vi fettisdagen lite i
förskott (fettisdagen inföll den4 mars 2014) med goda fettisdagsbullar och trevlig samvaro!
Påskfirandet på Hällvika den 20 april blev inställt p.g.a is- och snöbrist. Påskutflykten
förlades i stället till Brända Tomten. På programmet stod: Ingegerds frågetävling, lotteri,
grillad korv med bröd och kaffe/te/saft med bullar. C:a 75 personer kom till träffen och
programmet genomfördes som vanligt med energi och glada miner. Solen sken nästan hela
tiden och aktiviteten genomfördes utan skotrar och skidor.

Sista april firades som brukligt på Brända Tomten i Bäckbacken. Ett 80-tal personer trotsade
kylan och snön som låg i luften och kom till brasan. Braselden brann fint och grillad korv med
bröd, kaffe/te/saft smakade bra. Vi sålde också ett lotteri med fina vinster. Oktaven kom och
sjöng in våren vid 19-tiden och Ingegerd höll vårtalet också i år. Bara glada miner trots det
kyliga vädret och snöflingorna.
Byastädningen gjordes i maj. Karin, Harry och Eva krattade ihop en massa löv och nerfallna
kvistar och Örian körde bort högarna. Rolf G städade vid slakteriet/bageriet. Den invändiga
städningen av Vallencia basade Eva Berg för.
Gulli placerade ut blommor på Kilen och på bron på Vallencia. Blommorna lyste upp under
hela sommaren och talade om för betraktaren att: ”Nu är det sommar, kom gärna på besök”.
Före semestern köpte vi ett bord med bänkar och tak som vi placerade på Kilen. ” Varsågod
och sitt”.
Midsommarfesten gick av stapeln den 22 juni och samlade c:a 130 personer varav många var
barn. Vädret var kallt men det var uppehåll. Ingegerds tipsrunda runt Styfs gård lockade
många deltagare. Stången kläddes fint, dansen tråddes till musik från en förstärkt Trio
Granqvist. Ingegerd höll ordning på dansen och vi fikade kaffe/te/saft och goda bullar och
kakor. Som vanligt sålde vi också ett par lotterier med fina vinster.
Sommarfesten genomfördes som ”musikcafé” den 13 juli och blev en succé. Vi hade fintväder
och drygt 80 personer hade kommit till festen. Sven-Åke Karlsson med ”Wästlaget” underhöll
med mycket bra musik och vi hade väldigt trevligt. Ingegerd hade, som vanligt natten före
tillställningen, gjort ett musik-kryss och i år var det många som klarade frågorna. På det hela
taget ett mycket trevligt arrangemang.
Bastubergsvandringen den 17 juli kl. 18.00 samlade i år ett 15-tal personer. Det var väldigt
varmt och efter en jobbig men trevlig vandring gjorde det gott med fika och lite vila på
Bastubergets topp.
Vandringen till Tjälsbodarna den 26 juli fick kortas av på grund av det varma vädret. I
vandringen deltog knappt 10 personer (det var för varmt för bergsklättring).
Den 8 augusti arrangerades ”Bror Rosin-dagen” för första gången. Det var fint väder och inne
på Vallencia visades ett stort antal (de flesta hoplånade) figurer i trä som Bror Rosin hade
”snickrat ihop”. Dagen besöktes av c:a 150 personer och här är det bara att hålla med
besökarna. SUCCÉ. Ett extra stort TACK till Björn-Erik och Rune som arrangerade och höll i
trådarna. Olle Rosin (son till Gustav Rosin) har skrivit till Ingegerd och framfört ”Rosinarnas”
stora tack. Olle bifogade 2 böcker som han skrivit vilka nu finns i Vallencias bibliotek och
kan där lånas av intresserade.
Den 9 augusti var det gudstjänst på Vallencia och det kom drygt 40 personer. En trevlig
samvaro där Marthin Jönsson predikade, ”Nenne” spelade och ”Gossarna” sjöng. Samvaron avslutades med kaffe och mycket gott hembakat fikabröd. Kollekten blev 800:- som på
Marthins förslag tillföll byalaget. Byalaget skickade pengarna vidare till EBOLA-bekämpningen i världen.

Den 7 december kl. 15.00 var det adventsgudstjänst på Vallencia. Gunilla Fluur
predikade,”Nenne” spelade och Oktaven sjöng julsånger. Som vanligt ett trevligt
arrangemang där Byalaget lämnade en gåva om 1.000:- till Oktaven för att de ställer upp
på Byalagets olika aktiviteter och arrangemang.
Den 12 december var det luciafest på Vallencia. Ett 30-tal personer åt en välsmakande
jultallrik och lyssnade till årets lucia med tärnor och tomtar. De bjöd på ett fint program med
kanonbra sång. Vi säger stort tack till ungdomarna.
Den 26 december var det traditionsenlig julfest på Vallencia. Det kom ett 45-tal personer
(många barn) och i år höll systrarna Karlsson i trådarna. Här fick vi också stifta bekantskap
med 4 generationer Karlsson. Det är väl kanske inte så vanligt att 4 generationer går på
samma julfest samtidigt – och på Vallen. Så vitt vi vet är det första gången det hänt på
Vallencia. Kaffe/te/saft och tårta, lotteri med julpaket och inte minst dans kring granen.
Musiken svarade ett lite förstärkt Duo-Granqvist för och Ingegerd ledde som vanligt dansen.
Alla syntes ha trevligt under hela kvällen.

Styrelsen är mycket glad åt att många medlemmar är med och genomför aktiviteter med och
för oss som bor på Vallen. 2014 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 2014

