VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Junselevallens Byalag
Byalagets styrelse har under 2016 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 2016.
Revisorer: Margareta Blomström och Maria Johansson
Revisorsuppleanter: Inga Selin 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: 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.
Representant till Byalagsforum: Örian Gradin.
Representanter till Junsele föreningsråd: Väljs när verksamheten återupptas.
Ersättare d:o: Väljs när verksamheten återupptas.
Byalagets ledamot i Bergvägens styrelse: Rune Alfredsson
Under året har avhållits 1 byalagsmöte och 3 styrelsemöten.
El-avtalet med E-on har omförhandlats och enligt nya avtalet kostar elen 34,30 öre per kwh
exkl. statliga pålagor och skatter. Styrelsen har, med benäget bistånd av Bosse placerat
adventsgranar med ljusslingor på Kilen och vid Vallencia. En del underhållsarbeten har också
utförts. Vädrets makter och tiden har gjort välkomstskylten nästan oläslig. Skylten
”Välkommen till Vallen” har därför förnyats och satts upp igen på ny plats av Rune, Örian
och Björn-Erik. Den nya skylten kom på plats den 26 maj 2016.
Rune och Disa har lagt ner ett förtjänstfullt arbete med att få den, sedan länge planerade, CDskivan ”Musik från Vallen” klar. Skivan blev slutligen klar vid årsskiftet 2015/16 och den
blev riktigt bra. Skivan har sålts under 2016 och nu finns det bara enstaka exemplar kvar hos
Rune och Örian.
Rapport från Byalagsforum:
Vid årsmötet valdes Roger Johansson till ordförande för 2016 och Lars Edin valdes som Byalagsforums representant i Lokala Rådet 2016. Byalagsforum ansvarar för att torghandeln, som
är ett uppskattat inslag i Junsele, fungerar. Man ansvarar också för blomsterutsmyckningen i
tätorten på sommaren samt även ljusutsmyckningen (blev lite ”fattigare” i år då trafikverket
förbjöd ljusslingor efter genomfarten som är deras beslutsområde) inför advent och julen.
Under försommaren har man också stängt in västra delen av nipanområdet (nedanför ”RiksByggena”) där det betat får för att hålla växligheten i schack. Pågående projekt är Bilsamåkningen (som p.g.a. oklarheter med tillstånd m.m. har gått i stå), Återvändarveckan, samordning av byalagens m.fl. sommaraktiviteter m.m.
Byalagsforum är även representerade i Lokala Rådet som är vår kommundels kontakt med
kommunkontoret i Sollefteå.
Onsdagen den 13 januari bjöd Byalaget de boende på Gunillagården på Sura lingon med
grädde och kaffe. Ingegerd höll i trådarna. Örian och Eva var behjälpliga med serveringen
och kontakten med gästerna. Margareta Blomström underhöll med uppskattad pianomusik.
Alla tyckte att lingonen smakade bra.
Lördagen den 5 mars höll vi årsmöte på Vallencia. Mötet avslutades med kaffe/te, god tårta
från ”Flata” och trevlig samvaro!
Den 27 mars genomfördes påskfirandet på Hällvika. Vi hade hyggligt väder med +10 grader
under dagen. Det kom c:a 80 personer. Även i år höll vi till lite närmare parkeringen så att

man lätt kunde promenera på isen till firandet. Ingegerds frågetävling efter promenadstråket
var populär som vanligt. Kaffe/te/saft och bullar samt grillad korv (som tog slut), serverades i
år också. Vi sålde också ett lotteri med bra vinster.
Sista april firades som brukligt på Brända Tomten i Bäckbacken. I år var det 2-3 grader varmt
och uppehåll och det kom c:a 100 personer till brasan. Vi fikade korv (som tog slut), bullar
och kaffe/te/saft och lotterna var nästan slut när Oktaven kom och sjöng in våren. Ingegerd
höll vårtalet också i år. Glada miner i den fina kvällen.
Vårstädningen utomhus genomfördes som vanligt i maj av frivilliga och den invändiga
städningen skötte Eva och Ingegerd.
Gulli placerade ut välkomnande blommor på Kilen och på bron på Vallencia. Blommorna
lyste upp under hela sommaren. Tack!
Den 24 juni kl. 13.00 var det dags för midsommarfest. Det kom hela 120 personer (många
barn) till festen. I år fanns det både blommor och björkris till stången som kläddes och blev
fin som vanligt på Vallen. Ingegerd ledde dansen kring stången som vanligt och musiken stod
”Vållara” förstärkta med Nils-Arne för. Därefter gott fika med hembakat samt lotteriförsäljning. Soligt och en mycket trevlig samvaro!
Sommarfesten genomförde vi den 10 juli i form av ett musik-kafé. Vi hade bra väder och det
kom 85 vuxna och 12 barn (barnen gick gratis som vanligt) till festen. Ingegerds musikgåta
var ett trevligt inslag och Sven-Åke med sina kollegor i ”Ramzäl” skötte sig mycket bra. Det
blev också lite allsång och på det hela taget en mycket trevlig kväll.
Bastubergsvandringen genomfördes den 16 juli. En trevlig vandrarkväll med fint väder. Det
kom ett 30-tal personer varav 24 genomförde vandringen. Efter vandringen bjöd Gulli på fika.
Den 28 augusti kl 15.00 var det höstgudstjänst på Vallencia med c:a 40 besökare. Gunilla
Fluur talade lättförståeligt. Spelade till psalmerna och dessutom trevlig pausmusik gjorde
kantorn Göran Rullander i Resele/Ed (ingår ju i pastoratet). Kollekten gick till församlingens
diakonikonto och byalaget bjöd på fikat med en stunds trevlig småprat efter gudstjänsten.
Under sommaren har också varit 2 kusinträffar samt Gunnel Malmquists ”Vallenhistoria” på
Vallencia.
Den 29 september hade vi Musik-Cafe med ”Mamselles Baroque” (Nenne, Maggan och
Marie). Underhållning med fika och vi sålde också ett lotteri. Knappt 30 personer kom till en
mycket trevlig kväll med bra underhållning och gott fika.
Den 4 december hade vi adventsgudstjänst (2:a advent) på Vallencia. Drygt 40 personer kom
och hörde Gunilla Fluur predika, Nenne spela och Oktaven sjunga julsånger. Kaffe/te med
bröd samt lotteriförsäljning efteråt som brukligt.
Som vanligt ett trevligt arrangemang där Byalaget lämnade en gåva om 1.000:- till Oktaven
för att de ställer upp och sjunger vid adventsgudstjänsten på Vallencia och sista april på
Brända Tomten.
Styrelsen är mycket glad åt att vi, med medlemmars hjälp, fortfarande kan genomföra
aktiviteter med och för oss som bor på Vallen. 2016 års styrelse vill därför rikta ett stort och
varmt tack till de medlemmar, både bybor och hemvändare, som på olika sätt stöttat
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 2016

