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Företagsamhet och föreningsliv är stort i Junsele, det finns över 200 företag och det är väldigt 
många Junselebor som är aktiva i föreningar. Vi är nog mest kända för våra fotbollsläger som 
Junsele IF anordnar, vår Djurpark och Den stora älgvandringen från Kullberg som visas på SVT. 
Men vi har även andra välbesökta och stora besöksmål och evenemang. 

Besöksmål: 
Junsele Djurpark, familjevänlig, med ett 20tal arter bl.a lemurer och vita tigrar.
Junsele Hembygdsgård som har öppet juli månad med guidade visningar och servering. 
Kåtabyn med Jocke Smålänning • shooter • event som har som ambition att bli Sveriges roli-
gaste skjutbana med skjutskola, företagsevent, fiske, shower etc.
Galaxen, flytande restaurang/konferens anläggning som ligger ankrad i Juviken, Betarsjön.
Naturreservat i Långvattnet och Långvattnets FVO, ett eldorado för fiskare och friluftsmän-
niskor. Finns handikappanpassad brygga vid Blåtjärn.
Naturcamping i Långvattnet med tillgång till fiskestuga, utedass, vattenståndare, grillplatser. 
Vandringsleder utefter några av Junsele sockens gamla uppmärkta kyrkvägar/pilgrimsleder. 
Öfra kapell som blev utsedd till Ångermanlads vackraste byggnad 2019. 
Mo gamla kyrkoplats och klockstapel.
Kvarnå Trädgård Besöksträdgård och Gårdsbutik med aktiviteter som fotbollsgolf.

Fiske:
Betarsjön: länets största oreglerade insjö, med en area av 34km2- populär för trollingfiske. 
Här finns både gullspångsöring och gullspångslax men även abborre och gädda.
Röån: 2,5 mil lång och med gäddan som dominerar i jakt på byten som aborre, mört, löja och lake.
Långvattnet FVO: består av 5 tjärnar och är ett eldorado för fritidsfiskare och friluftsmänniskor. 
Naturcamping och handikappanpassad brygga vid Blåtjärn. Utplantering av fisk varje år. Naturreservat.
Långvattnets KFO: utplantering av öring och röding vissa av tjärnarna sker årligen, övriga do-
mineras av abborre och gädda. Naturreservat.
Bölens FVOF: öring, röding och harr i Hamptjärn och Stortjärn. Inplantering av fisk varje år.
Junsele FVO: omfattar en del av Ångermanälven och ett antal av sjöar och vattendrag söder om Junsele.

Bad: 
Tempererad 16 x 50 meters bassäng. Hållstaudden med fin sandstrand vid Betarsjön.
Friluftsbad Gårelehöjden, där det också finns grillmöjligheter och vindskydd. Gulsele längs 
riksväg 90 mot Åsele.

Boende: 
Junsele Camping, Junsele Bed & Breakfast, Bourbon Corner Hotel, Wallins rumsuthyrning eller 
hos privata stuguthyrare.

Mat & fika: 
Junsele Bowlinghall, Pizzeria Gomoran, Bourbon Corner, Sött & Salt - Café & Deli , Kvarnå Träd-
gård. Sommaröppet hos Restaurang Björnfällan och på Hembygdsgården.

JUNSELE IDAG
Styrkor: 
• Förskola, F-6 & åk 7-9.  
• Gott om fritidsaktiviteter.  
• Aktivt föreningsliv.  
• Naturen, lugnet. 
• God samhörighet men kan utvecklas.  
• Stor fin Sporthall o konserthall.   
• Många företag.   
• Vandringsleder.   
• Badplatser.    
• Jordbruksbygd.   
• Elljusspår.    
• Engagemang.   
• Många arbetstillfällen.
• Turismutveckling.   
• Större event.
• Gång och cykelvägar .  
• Samarbete.   
• Syns ofta i media.
• Folkets hus Forum.
• Genuint och äkta.
• Trevliga innevånare. 
• Bra jakt och fiskemarker.
• Bra samlingslokaler.
• Rikt kulturliv med sevärdheter.
• Fiber.
• Affärer.
• Lokaltidning/ nyhetsbrev.
• Fint Äldreboende.
• Öppenhet.
• Gemenskap.

Svagheter: 
• Sommarboende i permanenthus.  
• Dåligt med jobb för högutbildade.
• Dåliga kommunikationer med buss. 
• För få innevånare.   
• Svårt att få köpa lediga hus.  
• Bristande elevunderlag för skolan. 
• Många jobbar utanför byn.  
• Hemmablinda.
• Svårt att få lån till investeringar pga glesbygd.

Möjligheter: 
• Turismutveckling.   
• Genuint naturnära.
• Gång och cykelvägar.   
• Ökat samarbete. 
• Ökad inflyttning.   
• Leder för aktiviteter finns året runt. 
• Naturupplevelser.   
• Välkomst brev till nyinflyttade.
• Idrottsaktiviteter.   
• Nya mötesplatser. 
• Utveckla badplatsen.  
• Fiske och jaktmöjligheter.
• Stärka föreningarna.   
• Mer gemenskap över generationer.
• Tomma hus.   
• Fiber till alla.
• Eldsjälar.    
• Lokalt engagemang. 
• Elljusspår.    
• Synas mer i media.
• Aktiva jordbrukare.   
• Vandringsleder

Hot    
• Minskad handel och företagsamhet. 
• Utflyttning av utbildade unga vuxna.
• Minskad tillväxt.   
• Skola och affärer läggs ner. 
• Sämre kollektivtrafik. 
• Svårt att få engagerade i föreningslivet. 
• Färre eldsjälar.
• Lite boende för större familjer.
• Ökade drivmedelskostnader.  
• Regelverk för att kunna bygga hus.
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FÖRENINGAR I JUNSELE

Betarsjönäsets Vägsamfällighet
Betarsjöns Fiskevårdsområdesförening
Bölens Byamän
Bölens FVO
Bylagsforum i Junsele
Bysjö Jaktlag
Edens byggnadsförening
Filadelfiaförsamlingen i Junsele
Folkets Hus Forum Junsele, ekonomisk förening
Föreningen för kristen barnomsorg i Junsele                                
Föreningen nr 4514
Höga nord av IOGT-NTO
Hästbergets Jaktlag                       
Ideell Förening orion
Junsele Bowlingklubb
Junsele Fiskevårdsområdesförening
Junsele Flugfiskeklubb
Junsele Föreningsråd
Junsele Företagarförening
Junsele Föräldraförening
Junsele Hembygdsförening                                                         
Junsele Idrottsförening                                                                
Junsele Jaktvårdskrets                                                                
Junsele Kulturförening
Junsele Lions club
Junsele Motorsällskap
Junsele MX
Junsele Orkesterförening
Junsele PRO

Junsele Racing Team
Junsele Skolidrottsförening                                                        
Junsele Skoterklubb                                                                       
Junsele Skytteförening                                                                 
Junsele Socialdemokratiska förening
Junsele-Sollefteå DHR
Jägarnas Riksförbund västras jaktklubb
Grundtjärns Byalag
Gulsele Bbyalag
Gårelehöjden-Tarsele Byalagsförening
Gårelehöjdens Vägsamfällighet
Kvarnå Vattenförening
Långvattnets Fiskevårdsförening                                                                                          
Mo Byalag                                                                                                      
Mählers Släktförening
Röåns Byalag
Röåns Fiskevårdsområdesförening
Röåns Jaktklubb
Röåns Skytteklubb
Snöfordonensvänner
Spelqulan
The Red Wolfs                                                                                             
Tågsjöbergsvägen i Junsele Samfällighetsförening             
Tärnicks Älgskötselområde
Vallens Byalag                                                                                              
Västanbäck-Lillsele Vägsamfällighet
Wild West Cruisers                                                                                       
Östanbäcks Släktförening
Övre Ådalens LRF avdelning                                    

MÅLSÄTTNING - 2022

Bättre samarbete föreningsliv – företag.
Utveckla Junsele Midsummer Meet.
Föreningsträffar 2 ggr/år.
Förnyat aktivitetsutbud för Forum.
Projektering och finansiering av åretruntbana 
för motorfordon.
Kartläggning och röjning av leder.
Årliga Folkracetävlingar.
Organisation för Hållstauddens badplats.

MÅLSÄTTNING - 2025

Tävlingar på nya ”motorstadion”.
Att tillgängliga ödehus ska vara sålda.
Öka antalet gästnätter med 20%.
Inflyttning.
Skapa 6 nya företag i en växande besöksnäring.
Strandnära boende vid Betarsjön.
Ökat antal invånare.
Iordningställa ett  ”Arenahus” som servicecenter 
för turister som också ska inrymma apotek och 
systembolag i ett hus mitt i centrum.

VISION 

Visionen är en blomstrande bygd med många ben att stå på vad gäller turism, företagande och inflytt-
ning av både nya och hemvändande Junselebor. En grundskola med bra elevunderlag, bra samhällsser-
vice med vårdcentral, apotek, livsmedelsaffär och fackbutiker samt hantverkare boende i närområdet 
samt bra buss och tågförbindelser. Ingenting är omöjligt.
· Ökat antal innevånare.
· Blomstrande bygd.
· Starkt näringsliv.
· Näringsliv med många ben.
· Mycket att göra för barn och ungdomar.
· Ett tryggt samhälle.
· Stark gemenskap.
· Arbeten till alla.

                                 FÖRETAG

Junsele har idag över 200 företag, några större företag finns men orten präglas 
främst av småföretagsamhet.
Junsele Företagarförening bildades 2014 och har valt att ta en aktiv roll inom 
utvecklingsarbeten för
turismnäringen och arbetar ideellt med att stärka näringslivet. Företagarför-
ening arbetar aktivt med frågor som rör generationsskifte, inflyttning, etable-
ringar och företagsamhet. 

Under de senaste åren har träffar för både äldre företagare samt den yngre generationens potentiella fö-
retagare anordnats.
Träffarna har varit mycket uppskattade. I en tid av pandemi blir man glad av ett samhälle där företagen 
hjälps åt för att överleva, kanske är denna pandemi vändpunkten då människor inser att Centraliseringen 
inte är hållbar i längden. 
I historieböckerna kommer det kanske att stå ”2021 året då decentraliseringen började”

Junsele har en mängd aktiva företag i olika branscher inom turism, eventföretag, boende, samhällsservice, 
hälsocentral, tandläkare, bensinmack, livsmedelsaffär, spelbutik, bilverkstad, glasmästeri, fackbutiker inom 
bygg och trädgård, restauranger, bageri, besöksträdgård, jordbruk, skogsbruk, åkerier, rörmokare, elektri-
ker, fotograf, datatjänster, bokföringstjänster, snickare, målare, gym, friskvårdsterapeuter, tillverkningsindustri-
er, förskola o grundskola.

2020 - 384 st
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 BEFOLKNINGSFÖRDELNING 

Befolkning • Invånare

2020 - 1225 st



Kuriosa – nyfikenhet, märkvärdiga saker, udda sa-
ker, sällsyntheter är några betydelser på kuriosa.

Idag är folkmängden 1225 personer – år 1949 var 
vi 3776 personer – som flest har vi varit över 4000 
personer och det var under kraftverkstiden

1949 hade redan två byar tömts på innevånare näm-
ligen Hömyra och Rocksjö 1949 hade Krånge (det vi 
numera säger Junsele om) 974 personer (512 män 
och 462 kvinnor), näst störst var Vallen med 304 
personer, sedan kom Mo med 206 och Lillegård 
med 202.

1949 fanns det boende i inte mindre än 56 byar.

Ett nytt sällskap/sammanslutning har bildats år 
2020 i Junsele – Betarsjösillas vänner, som inför-
skaffat nät för fiske av Betarsjösill. Betarsjösill har 
fiskats förr, not har dragits och den saltades ner för 
att ha som mat under vintern. Nät från den tiden 
finns på Hembygdsgården.

En stiftelse har bildats år 2020, Stiftelsen Tore Fors-
sén, vilken har som uppgift att utdela stipendier till 
ungdomar som studerar på Universitet/Högskola. 
Ett villkor är att ungdomarna har sina föräldrar 
skrivna i gamla Junsele socken. Utdelning sker av 
avkastning på aktier i stiftelsen.

1925 var det kungligt besök i Junsele, i Tågsjöberg 
den 5 december klev kung Gustaf V av tåget och 
pratade med några Junselebor och han fick höra 
sång av skolbarn och prosten Josefsson höll tal 
medan alla frös eftersom det var en mycket kall dag. 
Det var invigning av Forsmo – Hotingbanan.

Vår nuvarande kung, Kung Carl Gustaf, har varit 
här som kronprins och bl.a. ätit i skolans matsal. 
Det var när militära VM var flyttat hit från Sollefteå 
det hände och året tror jag var 1973.

Vet du att kyrktornet är 49 m högt, inte illa nästan 
50 och att den första bilen köptes till Junsele 1913.
Älgar har i alla tider vandrat och simmat över Ånger-
manälven uppe vid Kullberg både när älven var 
oreglerad och som nu reglerad. Nu har hela Sverige 
och även andra länder kunnat följa med älgarnas 
vandring och simmande i slow – TV i 2 år.

Junsele IF föddes 1908 och är alltså nu 112 år. Förening-
en föddes samma år som Svenska Skidförbundet. 
Föreningens Toppstuga på Hamptjärnsberget invig-
des år 2000.

Hamptjärnsmon eller Mon som vi säger började 
byggas 1932 som ett statligt reservarbete. Det blev 
en grusplan, 1950 blev det gräsplan med måtten 
60x100 m och med utmärkta löparbanor runt. Från 
1972 blev det ny gräsmatta och måtten ökades till 
65x110 m och löparbanorna försvann.

En passagerarbåt tänkt för trafik på Betarsjön finns 
inköpt och delvis renoverad av ett antal personer. 
Den heter idag Gunnel Snålla, men allt krångel med 
tillstånd och regler för att ha passagerare har gjort 
att båten ej sjösatts än.

Många svenska och utländska artister har varit 
i Junsele, på Forum, nere på Nipan och uppe på 
Djurparken. En som uppträtt på alla ställen är Jerry 
Williams. Andra som kan nämnas är Chuck Berry 
på Djurparkens scen, Emile Ford på en scen där nu 
läktaren för fotboll står och Carola mitt på Mons 
fotbollsplan.

Ett Utegym håller på att bli klart i närheten av camping-
ens servicebyggnad och konstsnöprojektet ska till 
att ordna för snö på längdspåren.

Visste du att Junsele gamla sockens ytvidd är större 
än Ölands och att Junseles högsta punkt är 543 m 
över havet.
Visste du att Junsele IF har en svensk ungdomsmäs-
tare i Stavhopp som heter Urban Åström och som 
idag är skolchef i Sundsvalls kommun.

Musik- & Konstveckan med dess eldsjäl och ska-
pare Erik Nordien skulle behöva en egen artikel. 
Veckan arrangerades i 39 år. Den startades 1968 
och har som gäster haft hur många världsberöm-
da artister som helst. Många symfoniorkestrar och 
andra klassiska uppställningar har avnjutits, såväl 
som enskilda världsberömdheter inom klassisk mu-
sik. Även inom jazz , visa och andra musikstilar har 
berömdheterna duggat tätt. En kuriosa kan näm-
nas, Pekingoperan var här i konserthallen med sin 
föreställning.

Visste du att det fanns en by som hette Hällby. Den 
blev till från ca 1882 och sedan när Hällby kraftverk 
började byggas i slutet av 1960-talet kunde man åka 
förbi byn och se uppsatta märken på husen på hur 
högt vattnet skulle nå. Numera är byn dränkt/för-
svunnen under vattnet i den stora fördämningen. 
Det ska finnas ett minnesmärke i närheten där byn låg.

Stig Palmén

 Osorterad Kuriosa om Junsele/Junsele gamla socken

Lokal Utveckling Sollefteåbygden bedriver ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från Leader Höga Kusten. 
Denna utvecklingsplan är framtagen i samarbete mellan Lokal Utveckling Sollefteåbygden och föreningslivet i Junsele. Planen kommer att revideras varje år.


