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Skriv i Stensjönbladet 

Tre föreningar samverkar om att ge ut Stensjönbladet. 
Du är välkommen att skriva i tidningen om information, en berättelse, 

dikt eller något annat trevligt. 
 

Enda kraven är; skriv positivt, personligt och färdigt på A5 och 
du skickar det smidigast på mail till: stensjonbladet@hotmail.com 

Annonser 100 kr halvsida–200 kr helsida betalar Du i Barkös. 
 

 
Stensjönbladet utkommer år 2017 
25 april - 1 september - 1 december 

Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

 

Arrangemangen i Stensjön 2017 
 Valborgsfirande  * Ullinge Mini-Cup   * Midsommarfest  

  Barködagen   * Luciafirande   * Tomtestigen  
 

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”… 

mailto:stensjonbladet@hotmail.com
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Våren är här 

Jodå – med snö till påsk. Vilket i och för sig är precis som det ska för oss 
som bor på höglandet. 

Någon form av trygghet i en värld som är lika föränderlig som april 
månad. Alldeles nyss släppte USA världens största bomb på ett berg i 
Afghanistan, i ett gott syfte… Någon som hade en annan övertygelse än 
de som han bodde hos fick för sig att köra en lastbil rätt in i ett varuhus i 
huvudstaden. Händelser som dessa lämnar ingen oberörd ej heller utan 
eftertanke. 

När vår vardag går allt fortare och var och en är fullt upptagna på alla håll 
så inser man ändå att alla vill göra det gemensamt när tiotusentals 
samlas på Sergels torg och knappt vill gå därifrån. 

Här i Stensjön försöker vi på vårt sätt att bidra till trygghet och trivsel. 
Trafiksäkerhetsgruppen stretar på i motvinden och med starka ben så går 
det inte baklänges. Jag tycker nog att i den frågan känner vi oss så pass 
trygga att på ett eller annat sätt ska vi öka säkerheten för både invånare 
och genomresande. 

Gemenskapsgruppen har pyntat lite påskfint och inom kort kommer 
samhällsborna att vårstäda i vår närmiljö. I månadsskiftet kommer det att 
eldas och skrölas på Dalaängen. Vi ser fram emot en familjetävling under 
sommaren.  
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Vi hoppas att alla håller sig uppdaterade ständigt och jämt på vår 
hemsida och sociala medier men framför allt vi som min gamle kapten i 
militärtjänsten sa; ”Vi hälsar på dem vi känner!” kanske mer som en 
uppmaning (order) än kutym. 

Vid återvinningen och näridrottsplatsen har några frivilliga röjt ur en 
cykelbana för de yngre. Absolut så har de små cyklisterna kommit bort 
från vägen och de hårda bilarna, men de har också fått en roligare 
lekplats. Bonusen är att har man ökat både trygghet och trivsel genom 
röjningen och ökat genomsikten, man har skapat mer liv och rörelse kring 
en plats där faktiskt många redan möts och kanske kan barns lek smitta 
av sig så blir det faktiskt roligare att sortera sitt avfall. 

Nässjö Kommun är på gång att gallra ur området ovanför i anslutning till 
vårt motionsspår till liknande hagmark. Detta ökar också genomsikten, 
kanske smittar det av sig när man ser andra ute i spåret men det ökar 
även tryggheten för den som tycker att det är mörkt och tätt och hellre 
väljer att gå längs vägen. 

På vår välbesökta badplats blir det nu äntligen ett nytt litet hus med 
vattenklosetter och man har samtidigt lovat att fräscha upp vårt 
omklädningsrum invändigt. Här skapar man inte bara trivsel för 
badgästerna utan förstås ett lyft för de som har haft skötseln av de forna 
toaletterna. 

Till jul kommer vi att få se granen med belysning på gården till vårt gym. 
Med den så kommer vi förstås att gallra ur buskaget mot vägen vilket 
borde öka trivseln, och genomsikten, tryggheten. – Ja, ni förstår vart jag 
vill komma. I en föränderlig värld så förändras vi med den och som jag ser 
det så är det som man säger ”inget ont utan att det för något gott med 
sig”. 

Ett steg i rätt riktning tycker jag är MSB’s krisutbildning här för 
Stensjönborna. Kursen tar upp allt från hur man hanterarar exempelvis 
terrorattacken i Stockholm, till strömavbrott eller följder av oväder men 
även vardagspraktiska saker som säkerhet på internet, trafik mm. Bland 
annat låg en lastbil på sidan alldeles nyligen vid järnvägsbron på 
genomfarten.  
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Här finns även ”Trygve” som är en app att ha med sig i dagliga livet. Här 
kan man få info med Stensjön som en grupp, rapportera in händelser 
som avviker från vardagen. MSB är Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap och är en statlig myndighet som jobbar förebyggande. 
Utbildningen är helt kostnadsfri. 

Våren är här! 

Jodå – och men den så hoppas vi att när livet föds på nytt så kommer 
även de ljusa förslag och idéer som behövs för att främja trivseln i vårt 
samhälle och som en bonus även tryggheten. Lämna ert bidrag via 
Stensjönortens Samhällsförenings hemsida där det finns länk till Nässjö 
Kommuns förslagslåda ”En halv miljon idéer”. Där kan man även följa 
utvecklingen och se de förslag som kommit in och var i samhället de är 
tänkta.  

Saknar du dator och internetuppkoppling? Ta chansen att ta en kopp 
kaffe med grannen och kanske kan ni lämna förslagen gemensamt. 

Med vårliga hälsningar  

Stensjönortens Samhällsförening 
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Grannsamverka 
med Trygve 
Vår vision 

Trygve hjälper personer och grupper att verka tillsammans för ett 
starkare och tryggare samhälle 
Genom att uppmuntra medborgare att hjälpa, stötta och ta hand om 
varandra, bidrar Trygve till minskad brottslighet och förbättrad hjälp vid 
nödsituationer. 
Vi tror att social hållbarhet uppnås när medlemmar av samhället aktivt 
stöttar varandra. I korthet, att vi medmänniskor tar ansvar för varandra. 
Vår vision är att möjliggöra och stärka denna typ av samverkan, fylld av 
respekt och hjälpsamhet för varandra, för grupper och samhällen runt 
om i världen. 
Det är i människans natur att vända sig till varandra. Organisationer som 
Nattvandrarna och Missing People är bra exempel på medmänniskor som 
arbetar för att förebygga brott och hjälpa till lokalt. Vi tror att det finns 
stor potential i detta, och Trygve tar denna ideologi och erbjuder ett nytt 
och spännande sätt att samverka genom digital teknik. 
Eftersom Trygve inte tillhör eller drivs av någon politisk eller religiös 
grupp kan vi erbjuda en miljö som är inkluderande oavsett kön, ålder, 
religion, sexualitet eller funktionsnedsättningar. 
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Viktig information - med pushnotis och direkt på kartan 

Ta del av och sprid viktig information, händelser och larm direkt på 
kartan i din telefon. Se rapporterade polishändelser på kartan över 
området där du bor. Viktig information och händelser skickas med signal 
direkt till din telefon.  
 

 
 

Samverka - privat eller offentligt i realtid 

Samverka privat inom era grannsamverkansgrupper eller offentligt med 
andra Trygve-användare i närheten. Ni samverkar med text och bilder, 
direkt på kartan.  
 

Ditt nyhetsflöde - håll dig uppdaterad 

I ditt nyhetsflöde sammanställs händelser och information som är 
relevant för dig. Till exempel polishändelser som rapporterats i närheten 
av dig eller efterlysningar som rapporterats i någon av dina grupper.  
 
 
Informationen hämtad från www.trygve.se, 2017-04-18  

http://www.trygve.se/
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Tore Lindqvists gamla kort 

På tal om trygghet i samhället. 
 

 
 

Ingemar Lindqvist språkar med polisen – kanske efter någon krock 
 
 

 
 

Vår egen polis Per-Olof Holst från Ryd i Stensjön 
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Cykla in våren! 

 
Nu är våren här och det är dags att ta fram cykeln ur förrådet. Att cykla är 
inte bara härligt och miljövänligt utan dessutom fantastiskt bra för 
hälsan! 

 

  

Har du tagit vårens första cykeltur? Då har du gjort en insats för miljön. 
Cykling är faktiskt världens mest miljövänliga transportmedel. När du 
cyklar gör du inte av med någon energi, annat än din egen, och du lämnar 
inga föroreningar efter dig. 

Men du är inte bara snäll mot miljön utan även mot dig själv. Cykling 
aktiverar hela kroppen, stärker muskler i ben, rygg, mage och armar och 
ger dig bättre kondition. Du minskar även risken för hjärt-kärlsjukdomar 
och diabetes typ 2. 

Är du en ovan cyklist? Börja ta regelbundna cykelturer i vårsolen – snart 
går det av bara farten! 
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10 vinster med att cykla                  

1.  Du får frisk luft. 
2.  Du får motion. 
3.  Du är snäll mot miljön. 
4.  Du slipper bilköer. 
5.  Du sparar pengar. 
6.  Du lär känna dina omgivningar. 
7.  Du ökar kroppens förbränning. 
8.  Du får starkare lungor. 
9.  Du minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. 
10. Du upplever en känsla av frihet. 

  

3 myter om cykling 

 

"Alla cyklar blir stulna." 

Cykelstölderna har minskat med nästan 50 procent på 15 år enligt statistik 
från Brottsförebyggande Rådet. Lås fast cykeln, istället för att bara låsa den. 
Då minskar du risken för stöld. 
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"Man får alltid punktering." 

Moderna cykeldäck och slangar är betydligt bättre de var förr. Om du trots 
allt skulle få punktering är det både enkelt och billigt att lämna in cykeln på 
verkstan. 

  

"Man får i sig mer avgaser." 

Visst är det mycket avgaser i stadstrafik, men det drabbar även bilisterna. 
Bilars AC-system drar in en hel del dålig luft i kupén, särskilt vid köbildning. 
Dessutom minskar avgaserna om fler väljer att cykla. 

  

Lev längre! 

Forskare i Köpenhamn har undersökt 30 000 cykelpendlare under 15 års tid 
för att se om det dagliga cyklandet skapar positiva hälsoeffekter. Resultatet 
är imponerande – cyklingen leder till 40 procent mindre risk för dödlighet i 
sjukdomar. 

  

Visste du att… 

… en kvinna i genomsnitt cyklar 3,5 kilometer på en kvart och 7 kilometer 
på en halvtimme? 

… en kvinna som cyklar i normalt tempo i en halvtimme bränner cirka 180 
kalorier? 

… cykling är en av de skonsammaste motionsformerna som finns? (Se bara 
till att din cykel är anpassad för din längd och att sadeln är lagom hög. Då 
belastas dina knän minimalt.) 

Av Celia Stahl, Publicerad 2013-04-16 00:00, senast ändrad 2016-05-15 
14:21  

Fotograf: SHUTTERSTOCK 

(http://www.hemtrevligt.se/hemmetsjournal/artiklar/medicin/20130416/cykla-in-varen/)  
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Stensjöns Missionsförsamling 

Hopp, trots allt 
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Förebilder 

Denna text har tidigare publicerats på www.ulrikaeisner.se 

 
Då och då behöver jag greppa tag i min självbild och inse att jag är som 
jag är och välja vad jag vill göra med det. 
 
Ibland ser jag en egenskap hos någon annan och önskar att det var precis 
just sådan jag vore. Ibland hittar jag egenheter hos mig själv som jag 
önskar att jag faktiskt saknade. 
 
Vi har dem allihop, de där egenheterna. 
 
När detta händer är det av godo att lära sig något nytt av människan med 
de önskvärda egenskaperna. Att förstå att jag har med en förebild att 
göra. Det är ju så här jag vill vara. Eller möjligen bli. 
 
Att ha en förebild är enkelt. Eller att ha massor. Hur många kan du räkna 
upp? 
 
Att vara en förebild är svårare. Plötsligt måste jag ha egenskaper och 
förmågor att förvalta och leva upp till. Utan att tappa balansen på 
piedestalkanten. Utan att glorian halkar ner och skymmer sikten. Att 
tappa strålglansen är extremt ledsamt och mycket energikrävande att 
polera upp på nytt. 
 
Det viktiga här är dock att veta att förebilder både kan göra och ha fel 
men att de oftast också gör upp med detta. Efter det kan de göra rätt och 
lära vidare. 
 
Som förälder är du en förebild. Som lärare är du en. Som kollega en 
annan. Eller som granne. Vän. Nätanvändare. Medtrafikant. Listan kan 
göras lång. 
 
Det coola med förebilder är att de lär dig något. De lär dig hur du vill vara 
och hur du kan komma vidare. När du har hittat dem och lärt dig 
anamma det du uppskattar hos dem har du också fört både en del av 
dem och dig själv vidare till övriga världen. 
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Jag imponeras ibland av de unga nittiotalister jag möter, på jobbet och i 
sociala sammanhang. Energiska, uttrycksfulla, nyfikna. ”Jag känner igen 
mig”, säger jag med illa spelad saknad. ”Du är precis som jag var.” Lätt att 
låta bitterheten lysa igenom bara en nanosekund innan den bästa, mest 
innerligt önskade och överraskande repliken kom: ”Ja. Men du är ju som 
jag vill bli.” 
 
Det coolaste av allt är att du högst troligen kommer att bli en förebild 
själv. Oavsett område. Ofta får du aldrig veta om det. 
 
Men du är en. 
 
/Ulrika Eisner 
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Friidrott!! 
Nu har vi kört igång utomhussäsongen i friidrott på Runeplan i Stensjön!  

 

 
 

Kom och hoppa höjd och längd,  
kasta boll och spjut och spring kort och långt! 

Alla kan vara med! 
 

Onsdagar från april kl.17.30 -18.30. 
 

Kom träningsklädd med vattenflaskan påfylld. 
Kostnaden är medlemskap i Stensjöns IF 

(50: - för barn under 17 år) 

Ledare: Mette Bromander 
Om du har några frågor – ring Mette 070-530 32 14. 

 
Då ses vi snart! 
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Persons Affär 

Text: Kalle Persson  
 

Min Far o Mor köpte fastigheten o affären under senhösten 1947 med 
inflyttning och tillträde troligen första oktober. Det var en snörik vinter som 
följde, roligt för oss barn. 

 

 
 

För att nämna något av vad som fanns på lagret ute i lillstugan: 
Under åren som gick utökades affären o lagret för att täcka jordbrukarnas 
behov, exempel: hästskor, hö o. lövräfsor, hösalt, högafflar, saltsten, 
spadar, skyfflar, yxor, släggor, spik, skruv, sparkstöttingar, medar, linolja, 
mönja, tjära, färg pulver och senare färg på burk i olika kulörer o storlekar, 
kork och linoleummattor i stora rullar. 
 
Inne i affären fanns: Vaxduk, gardintyg, lakansväv, sybehör, trådrullar, 
knappnålssilke, dambenkläder, herrkalsonger, blåkläder, arbetsvästar, 
stövlar, trätofflor, grytor, kastruller, köksporslin, skålar, byttor, vispar, 
skedar, silar, spänner i emalj och galvaniserade och senare i plast. 
 
Specerierna, vete- och rågmjöl skulle vägas upp i 2 kg påsar, socker och salt 
i 1 kg påsar. Så under uppväxten fick man lära sig att rätt väga upp och vika 
påsar. Senare kom allt färdigförpackat från leverantör. 
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Min storasyster Evelyn och kusin Göta jobbade under loven som biträden, 
min bror Evert tog hand om leveranserna med paketcykel och jag fick följa 
med och skjuta på ibland, speciellt upp till Pensionat Nömmekull. /numera 
Nömmeberg/ 
 

 
 

Tore Ekström anställdes som biträde (han var duktig i fotboll också tyckte 
vi) han träffade Inga-Britt Eriksson, Mats Erixons faster. 
 
För att ge lite inblick i logistiken. 
Mjölken kom med bussen kl.10 i femtio-liters kannor o grädden i mindre 
kannor. Såldes i kannor som kunderna själva hade. Senare levererades 
mjölken i 1 liters glasflaskor(returglas) i backar, och så småningom i dom 
trekantiga tetra packen, vilka slutligen övergick till dom nuvarande. 
 
Specerierna levererades till oss med lastbil, mjöl salt och strösocker i 50 kg 
säckar, kaffe i mindre säckar, bitsocker i trälådor, vilka var bra att ha när 
man skulle bygga kärra för att spänna fast efter våran hund ”Jappe”, vi fick 
honom samma dag som chokladbiten Japp packades upp han var väldigt söt 
som valp, senare som vuxen satt han vid entrén och räckte vacker tass till 
kunderna när han var på det humöret. 
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Allteftersom var det fler och fler som ville ha varorna levererade till 
bostaden, till att börja med på cykel senare med moped, och när jag fick 
körkort på bil -59, vilket gjorde att vi kunde nå ut lite längre. Vi åkte nästan 
dagligen och hämtade färskt bröd från bagerier i Sandsjöfors och Nässjö och 
kött från Roséns i Runneryd samt kompletteringar från Handelskompaniet 
och Mejeriet och på vägen hämtade vi hem Blommor i Hultarp. 
 

  
 
 
Utvecklingen fortsatte med att vi försökte lägga upp distributions turer, för 
att bredda kundunderlaget, och på sikt kanske skaffa en livsmedelsbuss. 
Detta medförde att jag skaffade busskörkort och kom på iden, att kanske 
extra knäcka. Det slutade med att jag blev trafiklärare, först på deltid och 
senare på heltid. Vilket gjorde att Far och Mor fick själva ta hand om 
affären. 
 
Exakt datum när dom stängde affären vet jag inte, men Pappa dog i början 
av 1982. Jag är ganska säker på att fastigheten byggdes av Agust (på 
klippan)Karlsson och hustrun Hanna. Men där emellan tror jag det var några 
olika ägare, men som sexåring bryr man sig inte om sådant 
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Stensjöns IF Fotboll 

Seniorlaget 
 
Den 2/1 drog 2017 års säsong igång med fotbollsträning för seniorerna i 
Stensjöns IF nu under ledning av nye tränaren Mikael Engdahl. Mikael 
som ni säkert känner igen då han är ett välkänt ansikte ute på Runeplan 
med sina 243 seriematcher för SIF. Till sin hjälp har han Markus 
Bromander som även skall fungera som spelare under säsongen.  
 
Likt de senaste åren har det hänt ganska mycket på spelarsidan, 
dessvärre är det fler som lämnat än som tillkommit. Bla har förra årets 
stora målskytt Mehdi Jan tillsammans med Nebiyat Sirak lämnat för IK 
Tord i div 3, vi önskar båda två lyckat till i sin nya förening. Det är med 
andra ord en tunn trupp som tar Runeplan i besittning till seriepremiären 
men det finns mycket fotboll i grabbarna. Försäsongens träningsmatcher 
har varit väldigt mycket upp/ner. Några bottennapp men också väldigt 
fina insatser som t.ex. borta mot hårdsatsande Div 4 laget IK Tuna som 
besegrades med 2-1. 
 
Serien som är Div 5 Norra började med hemmamatch mot BK Bosna på 
Annandag Påsk.  Det blev 2-2 på Runeplan. Samtliga mål tillkom i den 
första halvleken. Redan efter 5 min tog Bosna ledningen men minuten 
efter detta kvitterade SIF genom Markus Bromander som redan hade 
haft en nick i ribban. Ytterligare någon minut därefter laddade Gramos 
Hoxha stora kanonen med en riktig fullträff som han en bit utanför 
straffområdet tryckte upp otagbart i nättaket. Efter denna galna 
inledning lugnade matchen upp sig. I slutminuten drog SIF på sig en 
onödig frispark ute vid sidolinjen och Bosna flyttade in mycket folk i SIFs 
straffområde och lyckades trycka in kvitteringen. 
 
Andra halvleken var felpassningarnas halvlek från båda lagen. Lågt tempo 
och massor av felpass gjorde att målchanserna var extremt få och 2-2 
från första halvlek stod sig matchen ut. 1 poäng får väl ändå vara godkänt 
i denna premiär. Samtliga spelare kan bättre men ett litet plus för Alpha 
Lenjino. 
 
Fotbollshälsningar 
Lasse Bergström 
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Ungdomsfotbollen 
 
Ännu en säsong har påbörjats för Stensjöns IFs ungdomsverksamhet. För 
några grupper har den redan varit igång med både inomhusverksamhet i 
Sandsjöforshallen och uteträningar på Runeplan. När denna publikation 
kommer ut så har även serierna dragit igång. 
 
För alla barn och föräldrar intresserade av fotbollsskolan, så framkommer 
av senare information att den drar igång med träningar på Runeplan den 
2:e maj och fortsätter tills i höst med uppehåll för sommarlov såklart. 
Detta för alla barn i åldrarna 2013-2008, det betyder att vi kommer att ha 
4 grupper igång genom fotbollsskolan. 
 
Mer spännande är att vi utöver det har hela 3 pojklag igång. Vi har en 
fantastiskt hårt arbetande 06-07 grupp, som under åren har kämpat 
mycket för att spela ihop en grupp som både har roligt och kan hävda sig 
mot tuffare motstånd. Många och långa resor för spännande äventyr har 
det blivit och vi hoppas att dessa kommer fortsätta länge. Gruppen 
kommer att spela i en 06 serie under året. 
 
Nästa gång är vårt tappra 04-05 gäng, som med ungdomsordförande 
Göran i ledarstaben, lyckats hålla ihop ett modigt och lekfullt lag i det 
småländska seriesystemet. Laget kommer i år att möta hårt motstånd i 
en 05 serie.  
 
En fantastisk nyhet för i år är att vi har fått ett återvändande lag till 
klubben. För ett par år sedan var föreningen tvungen att lägga ner sitt 02-
03 lag för att spelarunderlaget var för lågt. Det var med vemod som laget 
skingrades till angränsande föreningar. Men i år har detta lag 
återuppstått med en kärna från det forna 02-03 laget och kommer med 
nya krafter och med nya kompisar att åter bära Stensjöns IF svart-vita 
färger i SmFFs seriesystem. Vi välkomnar med öppna armar och med 
glädje för ett 15-års lag SIFs regi.  
 
Mvh 
Mattias Eisner 
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Stensjöns IFs 02-04 anno 2013. Varav några nu återfinns i det trogna 04-05 laget och 

några i det återbildade 02-03 laget. 

 
 

U02-03   U08  

Joakim Bromander    075-2412155  Peter Johansson 070-8279198  

Håkan Karlsson 070-6839978  Jonas Gustavsson      

Annelie Lundqvist  073-9461660      

    PF09  

U04-05  Emma Erixon 070-9238758 

Magnus Gefvert 070-2511528  Erik Silfwerbrandt    070-8224015  

Markus Bromander 070-6181139     

Göran Salomonson 070-6016112 U10-11  

Jim Alm 073-6266860  Ola Wallsten  070-3900361 

      Petter Spethz  070-4699994 

U06-07  Emely Tärneberg 070-2806701  

Tobias Blomqvist 070-3491091   

Christer Gunnarsson   P/F12-13  

Jöns Jönsson   David Westerdahl  072-3120881  

Magnus Pettersson   Martin Hamrin  070-3900888  
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Fotbollsskolan 
 

Vi kommer även i år att arrangera Landslagets fotbollsskola för pojkar & 
flickor födda 2013-2008. 
Naturligtvis hoppas vi på att många är sugna på att börja lira boll och 
träffa kamraterna. 
 
Avgiften är 400: - inkl. medlemsavgift (har man redan betalt 
medlemsavgiften så betalar man 350: - ) 
I anmälningsavgiften ingår ett paket med t-shirt, fotboll och vattenflaska 
från Adidas. 
 
Vi tränar på Runeplan tisdagar kl. 1730–1830 med start 2 maj och med 
uppehåll över sommarlovet. 
 
För att anmäla klicka på bilden längst upp eller via länken här. Tryck 
sedan på den blå rutan ”Anmäl ditt barn” och följ anvisningarna. 
 
För att vi ska få deltagarpaketen till tredje träningen vill vi att anmälan 
och betalning sker senast 25 april. 
 
Vill man prova på 3 gånger innan man anmäler sig går det bra, meddela i 
så fall tränaren.  
Vi kommer att göra en ny beställning efter 3 gånger så alla får paketen. 
 
Med vänlig hälsning 
Ola Wallsten (Rektor) 070-3900361 
Stensjöns IF 
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Matcherna 2017  
 
Året bjuder på många spännande seriematcher nere på Runeplan. 
Vi har flera lag som samsas om tiderna. Se våra seniorer spela. Vi har även 
några ungdomslag som spelar bl.a. P06, P05 samt P02. 

 

April     

2017-04-17 17:00 Div 5 N Stensjöns IF - BK Bosna 

2017-04-28 19:00 Div 5 N Stensjöns IF - Forserums IF 
Maj     

2017-05-01 16:00 P05 N Stensjöns IF - Vrigstads IF 

2017-05-01 18:00 P02 M Stensjöns IF 9-m - Myresjö IF 9-m 

2017-05-06 11:00 P06 N Stensjöns IF - Sävsjö FF 

2017-05-12 19:00 Div 5 N Stensjöns IF - IF Eksjö Fotboll 

2017-05-13 11:00 P05 N Stensjöns IF - Tranås FF röd 

2017-05-21 18:00 P02 M Stensjöns IF 9-m - Waggeryds IK 

2017-05-26 19:00 Div 5 N Stensjöns IF - Malmbäcks IF 

2017-05-28 16:00 P05 N Stensjöns IF - Ekenässjöns IF 

2017-05-29 18:30 P06 N Stensjöns IF - Bäckseda IF 
Juni     

2017-06-04 18:00 P02 M Stensjöns IF 9-m - Vrigstads IF 9-m 

2017-06-09 19:00 Div 5 N Stensjöns IF - FC Real Internacional 

2017-06-10 11:00 P05 N Stensjöns IF - Sävsjö FF 

2017-06-11 16:00 P06 N Stensjöns IF - Nässjö FF röd 

2017-06-16 19:00 Div 5 N Stensjöns IF - Ekhagens IF 
2017-06-18 Ullinge Mini-Cup U08-10 

2017-06-21 18:30 P02 M Stensjöns IF 9-m - HMIS 

2017-06-28 18:30 P02 M Stensjöns IF 9-m - Hvetlanda GIF 2  
Juli Sommaruppehåll  

Augusti   

2017-08-05 15:00 Div 5 N Stensjöns IF - Norrahammars GIS 

2017-08-14 18:45 Div 5 N Stensjöns IF - Bälaryd/Lommaryd 

2017-08-19 11:00 P05 N Stensjöns IF - Nässjö FF blå 

2017-08-20 16:00 P06 N Stensjöns IF - Vetlanda FF 

2017-08-25 18:00 P06 N Stensjöns IF - Aneby SK 

2017-08-25 18:30 Div 5 N Stensjöns IF - Sommens AIF 

2017-08-26 12:00 P02 M Stensjöns IF 9-m - IFK Värnamo 

Höstens sena matcher publiceras i Augustinumret.  
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Tack alla som hjälper Stensjöns IF 
 
Stensjöns IF drivs av att det finns människor som kommer till vår förening 
antingen för att delta aktivt eller passivt. Alla är dock lika välkomna. Om 
ni så bara vill komma ner och ta en kaffe i samband med träning eller 
kanske vara med som aktiv i föreningen.  Runeplan är en samlingsplats 
för alla och det finns alltid utrymme för fler. Kom gärna ner och engagera 
er eller bara prata med nya och gamla vänner- Om ni på något sätt vill 
stödja oss ekonomiskt finns det många sätt bl.a. 
 
Pant 
 

Vi tackar alla Stensjönbor för era 
generösa bidrag i denna 
container. Många säckar med 
burkar har det redan blivit men vi 
vet hur ni kan hjälpa oss att bli 
bättre: Vi ser nämligen att många 
slänger utländska burkar i den 
vanliga metallåtervinningen. Vi tar tacksamt emot även dessa! Fortsätt 
lägg i era aluminiumburkar och petflaskor så hjälper ni föreningen. 

Stensjöns IF och 
Barncancerfonden 
 
Stensjöns IF är en förening som bygger 
på engagemanget från våra samhällsbor. 
För oss är därför ungdomsverksamheten 
en viktig del i verksamheten, då detta ger något tillbaka till alla familjer i 
vårt närområde. Varje år arrangerar vi en cup för de allra yngsta 
fotbollsungdomarna, där fokus är att få varje deltagare att ta med sig ett 
skönt fotbollsminne för resten av livet.  
Nu känner vi att vi vill öka uppmärksamheten kring de motgångar livet 
kan bjuda och har vi därför i samband med Ullinge Mini Cup startat en 
insamling för att hjälpa till i kampen mot cancer. Då det är ungdomar och 
barn som bygger vår verksamhet, så väljer vi att stödja 
Barncancerfonden.  
 
Så gör som Stensjöns IF, stöd Barncancerfonden!  
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Lax på bordet  
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Nässelpesto 

 
 
När våren nalkas börjar spirandet i hagar och skogar. Även i rabatten, på 
gott och ont. Man kan välja att se ogräset som sin fiende eller välja att se 
det som en följeslagare. Jag gör det senare och bjuder in följeslagaren till 
köket där den får umgås med mig vid middagsbordet i form av en pesto. 
Ypperligt att vända ner i nykokt pasta eller ha som tilltugg på en 
olivoljestekt surdegsbrödskiva. 
 
Låt nässlorna bli dina vänner, det går ändå inte att vinna över dem. Och 
som unga sticks de inte lika illa. Nyttiga är de också. 
 
Text och recept  
Ulrika Eisner  
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Nässelpesto 
1 liter späda brännässlor 
1 dl parmesanost 
1 dl rostade solroskärnor 
1 stor vitlöksklyfta 
Pressad citron, typ 1 msk 
Vitt vin, typ 1 msk 
Ca 1,5 dl oliv- eller rapsolja  
Salt 
Svartpeppar 
Gör så här:  
Rensa och ansa nässlorna från grova stjälkar, skölj dem i kallt vatten flera 
gånger. Häll kokande vatten över dem och koka i någon minut. Häll av 
kokvattnet och spola av nässlorna i iskallt vatten (då håller de sig snyggt 
gröna trots avkoket). 
Lägg nässlorna plus alla andra ingredienser i en mixer och kör ihop dem 
till önskad konsistens. Smaka av med salt och mer citron. 
Lägg i en burk med lock och spara i kylen. Eller ät upp peston direkt. Eller 
ge bort den till en vän som blir glad.  
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Midsommarfest 
 

 
 
 

på Runeplan 
Midsommarafton klockan 15-17 

Med lekledaren 

 

Kjell Wikstrand 
 

Alla hälsas välkomna till firandet 
av midsommar med 

dans kring midsommarstången, ponnyridning, sång, 
lotterier, kaffeservering, m.m. 

  



 

39 
 

1/2 miljon idéer 
Hämtat från Nässjö kommunshemsida 2017-04-19 

 

Vilka idéer kom fram i Stensjön på idékvällen! 
 
I förra veckan passade 20 personer i Stensjön på att 
prata idéer med oss och sina grannar. Tillsammans 
listade vi styrkor, respektive svagheter, med 
Sandsjöfors och dess omkringliggande landsbygd. 
Bland styrkorna nämndes badplatsen, föreningslivet och lanthandeln. Bland 
svagheterna nämndes bl.a. dåliga kommunikationer, dåliga promenadvägar 
och att det inte finns en Bygdegård. 
 

 
 
När invånarna tillfrågades vad de skulle vilja ändra i området som skulle 
kunna rymmas inom ”En halv miljon idèer” kom många spännande förslag 
fram. Att utveckla lekplatsen och skapa promenadstråk var några av dem. 
Än är det inte för sent att komma med era idéer för Sandsjöfors med 
omkringliggande landsbygd, idéinlämningen pågår nämligen ända fram till 
den 4 juni! 
 
 
(http://blogg.nassjo.se/medborgarbudget/2017/04/11/vilka-ideer-kom-fram-i-stensjon-pa/)  
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