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Stensjönbladet 
Vår och Sommar 2021 innehåll 

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 2021 
25 april - 1 september - 1 december 
Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2021 

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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April april 

I ett radioprogram i en public service kanal för  

mer än några år sedan fanns en karaktär  

som hette Doktor Sadness som tog ner stämningen  

när den blev för hög. Min personliga favorit; Spunnet socker…  

…i hundens päls, tar ju ner stämningen rätt rejält. 

Ute snöar det för fullt, någon vecka efter påsk. Någon vecka innan påsk aviserade 

man metrologisk vår. ” I hundens päls”. Byggbranschen går fantastiskt bra i kristi-

der. Materialpriserna stiger dock med containerfartyg som sitter fast i Suez mm. 

USA och Ryssland tävlar om vem som betalar bäst för en OSB skiva. Bilbranschen 

säljer husbilar som aldrig förr, när vi får tillbringa semestern innan för gränsen. Le-

veransdatumen ökar med efterfrågan och de som köper nytt får se fram emot pre-

miärcampande i november. IVA-platserna planeras minska fast de inte får plats 

med fler gäster, pandemin är på topp i Uppland. Vi ska få vaccin till sommaren, alla. 

Vi har dock satsat stor del på ett vaccin som inte håller måttet och vi tappar takten. 

I vår värld så har vi också tappat takten. Det är bra för takten har varit hög. Kvalité 

och hänsyn till varandra är ju inte så dumt. Särskilt inte som effekt av en kris.  

Samhällsföreningen försöker dock hålla ner farten ytterligare med en nyinvestering 

av farttavla som mäter hastigheten på fordon på våra gator och vägar och som för-

hoppningsvis visar glad min när vi passerar. Självklart städar vi samhället den 24 

april, vi räknar med bra väder och stöd från kommunen. Det blir Valborg även i år, 

dock på pandemivis. Livesändning av vårtal som tar oss in i ljusare tider. Efter tän-

der vi fyr på sjön ackompanjerad från strandkanten av lokal virtuos. 
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Badplatsen ska besiktigas inför badsäsong och här finns lite att göra med trasiga 

staket och bommar. Alla är förstås välkomna med en hjälpande hand. Ju mer den 

glänser desto mindre skadegörelse tror jag. Vi räknar givetvis med att det kommer 

upp informationsskyltar från Kultur & Fritid som varit utlovade några år.  

Den kommunala tomten med bryggan är under någon form av utredning. Man vill 

bjuda på något som passar alla samhällsbor. Ska bli spännande att se vad man har 

för tankar. Vi (SSF) är medbjudna i januari. Vi får se vilket januari det blir tal om 

men spännande som sagt. 

Tror att vi går ett intressant år till mötes. När vaccinet är injicerat och IVA platserna 

tomma så kanske det lättar med gemensamma aktiviteter, man får maten serverad 

i sällskap och kanske till och med en och annan gräns öppnas. Man hör ju redan nu 

hur man har börjat kunna umgås med nära och kära då många i de övre åldersgrup-

perna är vaccinerade.  

Det har fötts många nya idéer i krisens tid, många för att överleva men även för att 

glädja varandra eller helt enkelt bara kunna umgås. Dessa idéer kommer givetvis att 

utvecklas och förfinas när vi återgår till normalläge. Jag hör hur restaurangägare 

som tvingats slå igen planerar för att komma tillbaka framåt hösten. Troligen så blir 

vi antagligen överösta med musik och skådespel den dagen det blir fritt att samlas 

framför scenerna igen. 

April är på topp i år 7 minus och snö på nätterna, hagel och sol om vart annat. Det 

är speciellt att bo på höglandet. Häpnadsväckande när det avspeglar sig på sam-

hället, ja till och med världen. Upp är ner och ner är upp, våren sliter sig ur vinterns 

grepp. Dom enda som bestämt sig dessa konstiga fåglar som tjattrar antingen det 

snöar på tvären eller solen lyser. För dem kan nog aldrig stämningen bli för hög. 

Med vänliga hälsningar 

 

Stensjöortens Samhällsförening 
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Samhällsföreningen uppmärksammar som vanligt medmänniskor och 

högtider. Allas vår Affe uppmärksammades på 70 årsdagen, Ulrika sjöng 

in Julen och barnen fick sitt under påsken. 

Tills vi hörs igen har Stensjön städats, Valborg har firats, midsommar 

passerat och mycket, mycket annat. Glöm inte att betala avgiften, så vi 

kan fortsätta fira vårt samhälle. 

VINTERN OCH VÅREN  

SAMHA LLSFÖ RENINGEN 
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Det är alltid lite trevlig med bilder från för. 

Bilden uppe till vänster är en bild av Stensjöns station. 

Nedre bilden ser vi ett ånglok passera över järnvägsviadukten.  

Som förr var betydligt smalare  
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I bakgrunden ser vi ångloket körandes uppe på järnvägsvallen.  

Kan det vara från Svalövägen som bilden är tagen? 

Här under syns ett flygfoto över Stensjön från 1957.  

Kul att se Runeplan i bakgrunden. 
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Vi är många som saknat den, Stensjöns 

IFs burkcontainer. Den är just nu hos 

Magnus Johansson för att modifieras, så 

att det skall bli svårare att stjäla från 

containern, vilket tyvärr varit ett di-

lemma. 

På bilden syns den nya fina plåten, som 

Nässjö Mekaniska Verkstad varit snälla 

att skänka. Magnus ställer upp och hjäl-

per till att fixa plåten samt andra stöld-

skyddsåtgärder. Nässjö Miljö och Åter-

vinning, NMÅ,  låter oss disponera con-

tainern, vilket föreningen är väldigt tack-

sam för. Magnus Lang har hjälpt till med 

transport till och från återvinningen. 

Panten som samlas in bidrar mycket till 

föreningens verksamhet och det går att 

lämna både svenska och utländska bur-

kar. 

Stensjöns IF tackar för hjälpen och för 

alla pantburkar. 

 

Containern väntas åter till återvinningen i början 

av maj. Om någon behöver lämna burkar innan 

dess är ni välkomna att lämna dem direkt till Lasse 

Lennartsson på Svalövägen 7. 
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Det är alltid spännande att komma tillbaka till Rune-

plan när våren närmar sig. För om verksamheten har 

högsäsong på våren sommaren och hösten, så är det 

på vintern som vårt kära Runeplan blir omhänderta-

get. Vintern 20-21 var det köket och arbetsrummet 

som fått en ansiktslyftning och drivkraften bakom 

årets förändring är Mette. Köket behövde anpassas 

för att kunna bedriva bättre kioskverksamhet och 

samtidigt behövde ledarna ett bättre utrymme att 

samlas och prata igenom taktik. Köket är i stort sett 

klart förutom några skåpsluckor som fastnat i Suezka-

nalen och det nya samlingsrummet/kontoret kommer 

stå färdigt till div 3 premiären. Snyggt jobbat! 

Mette har varit drivande, 

men hon har fått hjälp 

med skisser och planering 

av Cissi B. och Camilla E. 

Vår fantastiska vaktis  

Erling har monterat, byggt 

och kaklat.  

Simon S. har hjälpt oss 

med elarbetet och Boine 

har stöttat med VVS ar-

bete. 
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Bernie Sanders blev under vintern en snackis och 

bilden av honom i vantar hamnade inklippt överallt. Så även i 

Stensjönbladet. Maila till stensjonbladet@hotmail.com och 

beskriv alla platser han återfinns på. Vinnaren prisas! 
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Det är gott att gratinera med parmesanost. Välj en parmesanost med lite kortare 

lagringstid så smälter osten bättre. 

Receptet är framtaget i samarbete med Markus Aujalay. 

Gör så här: 

• Fräs fänkål och vitlök i olivolja 

utan att det tar färg. 

• Häll på vitt vin och låt koka upp. 

• Häll på vatten så att det precis 

täcker fänkålen. 

• Krydda med lite salt och ci-

tronsaft. 

• Sätt på lock och låt sjuda på svag 

värme tills fänkålen är mjuk, cirka 

20 minuter. 

• Ta upp fänkålen och låt rinna av. 

• Lägg i ugnsfast form och strö över 

osten. 

• Gratinera i ugn på 225 grader 

cirka 

• 10 minuter. 
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Vi är många som engagerar oss i olika föreningar. Det är några av oss som 

även för förtroendet att bli invalda i olika föreningars styrelser. Ett fåtal av 

oss sitter flera år och ännu färre kan stoltsera med 52 år i följd i en 

LASSE LENNARTSSÖN 

föreningsstyrelse. Men vår Lasse har troget och med massor av engagemang 

ställt upp för Stensjöns IF i år efter år och med samma kvalitet på sitt arbete. 

Tack för allt du gör för föreningen. Göran Graberg uppmärksammade Lasse 

med ett önskealbum som speglar alla hans år i föreningen. En mycket fin gest 

av en annan av våra eldsjälar. 
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Pga. av pandemin har samhället 

tvingats in i en digital reform. Fler 

och fler forum och möten har 

blivit till möten över Teams, 

Zoom eller andra videotjänster. 

När detta kombineras med en 

viss digital oförmåga kan det bli väldigt komiskt när det blir fel. En sådan Zoomolycka i februari i år blev 

viral. 

En advokat i USA: s delstat Texas har blivit internetberömd efter att ha av misstag loggat in på en dom-

stolsförhandling med ett filter som fick honom att se ut som en kattunge. 

"Jag är inte en katt", säger advokaten i Texas till domaren. En zoom-mix-mix gjorde ett rutinmässig för-

hör i West Texas till en internetupplevelse - och en lättsam påminnelse om att alltid kontrollera dina 

inställningar. Den nu virala YouTube-videon som publicerades av den 394: e rättsliga tingsrätten i Texas 

visar ett videokonferenssamtal för ett civilförverkningsärende. Men när videokonferenshörningen inled-

des kunde Rod Ponton, en landsjurist i Presidio County, Texas, inte stänga av ett kattfilter på sitt Zoom-

samtal. 

"Om jag kan få landet att skratta ett ögonblick i dessa svåra tider som de går igenom, är jag glad att låta 

dem göra det på min bekostnad", sa Ponton i en telefonintervju med New York Times. "Jag vet inte hur 

jag tar bort det". Även om inspelningen är mindre än en minut är varje sekund komediguld. Med Zoom-

gränssnittet uppdelat i fyra rektanglar öppnar domare Roy Ferguson domstolsförhandlingar genom att 

adressera katten i rummet. 

"Herr Ponton, jag tror att du har aktiverat ett filter i videoinställningarna", säger domaren. 

"Jag vet inte hur jag tar bort den", svarar Ponton medan hans kattungefilterögon pilar runt skärmen. "Jag 

har min assistent här och hon försöker." Efter några sekunder säger Ponton att han är beredd att gå 

vidare med utfrågningen och tillägger:  "Jag är här live. Jag är inte en katt." 

Utan att missa ett slag svarar domare Ferguson: "Jag kan se det." Ponton fortsatte senare med att för-

klara att han använde sin sekreterares dator och att hon "dödades" av olyckan. Efter några sekunder till 

räknade Pontons team ut hur man stänger av filtret och de återvände till affärer som vanligt.  

- "Mitt äldre och mindre humoristiska ansikte dök upp och vi fortsatte med utfrågningen", berättade han 

för New York Times. Nu delas den internationellt och videon uppmärksammades nästan omedelbart över 

domstolens YouTube-sida.  Till och med domare Ferguson själv twittrade ut en länk och lade till: "Om ett 

barn använde din dator innan du gick med i en virtuell utfrågning, kolla in zoomvideoalternativen för att 

se till att filtren är av." 

"Alla inblandade hanterade det med värdighet, och den filtrerade advokaten visade otrolig nåd. Sann 

professionalism runt om!" han lade till. 

Källa: mb / rs (AP, Reuters) 

https://youtu.be/KxlPGPupdd8 
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Covid-19 innebar att det dog betydligt fler 

personer i Europa under förra året än nor-

malt. Överdödligheten i Sverige var lägre än i 

de flesta länder på kontinenten men högre än 

i övriga nordiska länder. 

I början av 2020 låg siffrorna över antal döda 

lägre än de föregående fyra årens genomsnitt 

i de flesta europeiska länder. Även när pan-

demin tog fart dröjde det ett tag innan död-

ligheten ökade i Sverige. I flera länder notera-

des en markant överdödlighet redan i mars, 

en månad då Sverige låg nära normal dödlig-

het. Svårt jämföra olika länder – Att jämföra 

effekterna av covid-19 i olika 

länder är väldigt svårt. Vi har det 

senaste året noterat att dödlig-

heten under pandemin ökat mer 

i de äldre åldersgrupperna, och 

eftersom länder har olika ålders-

struktur kan det vara en viktig 

orsak till att de har drabbats 

olika hårt. Genom att relatera 

dödligheten under 2020 till de 

föregående åren kan vi dock se 

hur många fler eller färre än 

vanligt som dött under pandemin, säger Linus 

Garp, befolkningsstatistiker på Statistikmyn-

digheten SCB. I Spanien och Italien nådde 

överdödligheten upp till nivåer kring 50 pro-

cent i mars. Under de följande månaderna 

skulle dock överdödligheten i Sverige bli både 

högre och mer ihållande än i många andra 

länder, bland annat jämfört med EU:s genom-

snitt och övriga nordiska länder. – Statistiken 

visar att covid-19 spreds några veckor senare 

i Sverige än i länder i framförallt Syd- och 

Centraleuropa, men vi hade jämförelsevis 

höga nivåer i Sverige under våren fram till 

midsommar ungefär, säger Linus Garp.  

Sverige bland Europas toppar i april 2020 

Under april förvärrades situationen på många 

håll i Europa och det var också den månad 

som noterade den högsta överdödligheten 

under första halvåret. Högst överdödlighet i 

april hade Spanien med 79 procent och Bel-

gien med 74 procent. Sverige låg i april på 38 

procent och var i och med detta ett av de sex 

länder som noterade en överdödlighet som 

översteg 35 procent.  

De sex länder som hade högst överdödlighet i 

april 2020 Diagram Källa: Eurostat.  

Under sommaren gick överdödligheten i 

Europa ned, under maj-juli var den lägre än 3 

procent per månad. Sverige närmade sig mer 

normala nivåer men låg fortfarande högre än 

i övriga Europa under maj och juni. I juli låg 

Sverige på samma nivå som Europa totalt. 

Jämfört med flera av Europas mest folkrika 

länder hade alltså Sverige under första halv-

året inte lika höga toppar i dödligheten men 

Överdödlighet i Europa under 2020 

Källa: SCB 
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den var mer ihållande. Ökad dödlighet i östra 

Europa Under andra halvan av 2020 började 

dödstalen öka ordentligt i länder som inte 

berördes i så stor utsträckning under första 

halvåret, till exempel Rumänien, Polen, Grek-

land och Tjeckien. I september 2020 hade 

överdödligheten i EU ökat till 8 procent, vilket 

dock fortfarande var långt under första halv-

årets topp på 25 procent i april. Mot slutet av 

året ökade överdödligheten på nytt i många 

länder som tidigare drabbats hårt under vå-

ren, till exempel Spanien, Belgien och Frank-

rike.  I november var överdödligheten i 

Europa den högsta under 2020, drygt 40 pro-

cent. Men det var inte samma länder som 

noterade högst överdödlighet i november 

som under den första toppen i april.  

De sex länder som hade högst överdödlighet i 

november 2020 Diagram Källa: Eurostat.  

I november toppades överdödligheten av 

länder i östra Europa, som till exempel Polen, 

Bulgarien och Slovenien. Samtliga av dessa 

länder hade normal dödlighet i april.  

Under december 2020 fortsatte överdödlig-

heten uppåt i Sverige samtidigt som den 

sjönk något i Europa. Flera länder hade dock 

sin högsta nivå för året i december, till exem-

pel Tyskland. Dödligheten i de nordiska län-

derna Medan våra nordiska grannländer har 

haft en dödlighet som varit relativt normal 

jämfört med andra år, har Sverige upplevt ett 

år som avvikit kraftigt från det normala. 

Framför allt i april, maj och december hade 

Sverige en betydligt högre överdödlighet än 

de övriga nordiska länderna. De svenska siff-

rorna låg dessa månader på 38, 24 respektive 

25 procent. Finland hade sin högsta överdöd-

lighet i april med 8 procent, Danmark i de-

cember med 11 procent och Norge i septem-

ber med 5 procent. – Man ska också komma 

ihåg att denna statistik inte enbart bygger på 

antalet döda i covid-19, statistiken redovisar 

hur många fler som dött jämfört med de före-

gående åren. Det är en robust metod som 

inte berörs av skillnader i klassificering av 

dödsorsaker, säger Linus Garp.  

Överdödlighet i EU jmf med Sverige 2020 Dia-

gram Källa: Eurostat.  
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Start 14 april - Info Mette 070-530 32 14 

Kl. 17,45 – 18,30 yngre gruppen 

Kl. 18,30 – 19,30 äldre gruppen

Utöver detta rekommenderar vi träning kring er egen bostad.  

Just hemmaträning är viktigt för att det är smidigt och sparar 

tid, pengar och miljö. 

  

Elin och Zara är Mettes unga hjälptränare varje onsdag. 

Avgifter medlemsavgift 50 kr samt 150 kr för friidrotten 

insättes på vårt bankgiro 288 - 3593 eller swisha 123 178 

08 73  

Glöm inte ange avsändare!  

Ange vilka som ingår i avgiften, namn, födelsedata på 

nya medlemmar (10 siffror) 
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Göran Grabergs första kort på dåvarande friidrottsskolan är dessa två från året 

1960 - 51 år sedan! I kulringen Göran Karlsson Eldstorp och Györgi Damasdi från 

Björköby står på tur! Birger Karlsson-48 även kallad Putte var med premiäråret 

1956 bara 8 år och tog som senior 1,85 i dykstil! 

(det på Birger kan vara från startåret 1956) 

Överst är 2021 års äldsta ungdomsgrupp, hela 16 st. Mette, Zara och Elin leder 

gruppen föredömligt och intresset är stort. Snart börjar den yngre gruppen. 

STENSJÖNS FRIIDROTTSSKOLA 1960-2021 

FRIIDRÖTTEN 
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Förra säsongen slutade med succé och Stensjöns IF spelar 2021 för 

första gången i div 3. Truppen från förra året är i stort sett intakt från 

förra året och några spelare har förstärkt och breddat truppen inför 

årets start. Pga. Covid-19 restriktioner så vet vi inte riktigt när och hur 

serien spelas i år, men det vi vet är att det kommer bli en spännande 

utmaning för laget att ta sig an div 3. 

DIV 3—EN UTMANING  

STENSJÖ NS IF - SENIÖRERNA 
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Försäsongen har tyvärr spelats utan några träningsmatcher och även om det är 

lika för alla, så hade det säkert varit bra för truppen att få känna på lite match-

tempo innan de kastas in i het luften. Nu hoppas vi att träningsfliten varit god, 

så att orken och tempot finns där mot tuffare motstånd i år. 

Förutom att huvuddelen av laget kvar, så är föreningen glada över alla unga 

talanger från kommunhuvudstadsklubben som vill utveckla sitt spel vidare på 

Runeplan. Vi välkomnar dessa unga talanger in i föreningen och hoppas de kan 

hålla nivån uppe i klubben under lång tid. 

Även ledarstaben är intakt, vilket bådar gott inför säsongen. Stark uppställning 

på plan och stark uppställning bredvid plan är alltid en god kombination. Från 

säkra källor, herr Abram, sägs det att årets största utmaning blir huruvida före-

ningen skall ha råd med div 2. Vi andra säger att vi tar ett hinder i vägen och 

önskar laget lycka till. Det finns många supportrar följer laget på nära håll, före-

ningen och fotbollen berör kanske extra mycket så här i pandemitider. 

När matcherna drar igång är inte fast sällt, men motståndet är ju klart och föru-

tom derbyt mot Nässjö FF är det ett lag som påverkar vissa mer än andra. För 

föreningens materialförvaltare kommer så klart mötet med Sleipner att vara 

speciellt. Klubben som ligger ”Peking” nära om hjärtat. Har ni en stund över ta 

gärna och låt Peking förgylla din vardag med anekdoter om denna forna stor-

klubb.  
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Pandemi och restriktioner, publik eller ej, det får tiden utvisa, 

men preliminärt kommer div 3 fotboll spelas på Runeplan 

följande datum. Vi hoppas givetvis att så många av dessa 

matcher som möjligt kommer att bli av och att vi dessutom får 

ta med publik.  

Årets hemmamatcher 
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Ett hårt kämpande gäng, som hittat varandra och 

kämpar för att få spela fotboll är våra duktiga pojkar 

födda 05. Nu 16 år fyllda är steget till att hjälpa till i 

seniortruppen inte långt borta. Vi hoppas få se flera 

av dem kommande år. Några nya förmågor har 

börjat och även ny ledare, Göran och Kent får 

fortsättningsvis av Jadranko Brtan, superkul.  

NYA SPELARE , NY TRÄNARE 

PÖJKAR 05 
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Träningsfliten är fantastisk och grabbarna skulle kunna träna fem dagar i 

veckan. Försäsongen har inneburit både träning på Runeplans grus, 

Skogsvallens konstgräs och när vädret har värmt på även provsmakat 

Runeplans gräs. 2021 går gänget upp på 9mot9 och det är såklart en 

utmaning. Större plan, större mål och fler motståndare att lura, så det gäller 

att lagspelet fungerar och att man utnyttjar sina kompisar. Det skall bli 

spännande att se grabbarna i år. 

PÖJKAR 08  
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Här har vi ett hårt kämpande lag. Första året i serie gav mersmak och laget 

kör i år igen. Det var tufft att gå upp från 5mot5 till 7mot7, men med ett års 

rutin skall det bli spännande att se hur de utvecklats under vintern. Killarna 

har nött sina färdigheter på Skogsvallen och det är ett stabilt och ivrigt lag 

som alltid är med på utmaningar som bjuds, även om det innebär att spela 

mot sina stora systrar. Det är härligt att se dessa unga killar, fulla med energi 

ta sig an tränarnas allt mer avancerade övningar. 

PÖJKAR 11  
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För Stensjöns seriespelande flicklag, drog vi igång säsongen redan i 

mitten av Januari. Eftersom pandemin präglat oss under hela året och 

många inomhusidrotter inte kunde bedriva sin verksamhet som de 

tänkt sig, så bestämde vi oss för att dra igång tidigt.  

Det som slog oss ledare var hur ivriga och engagerade våra spelare var 

och träningsfliten har varit hög hela våren. 

ETT ÅR MED UTMANINGAR  

FLICKÖR 07-10 
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I år skall tjejerna inte bara börja spela 9mot9 för första året, utan de behövde 

även hoppa upp en åldersgrupp, vilket kommer att betyda extra tuffa matcher 

för tjejerna, som till större delen är yngre. 

Vi har dock tränat på hårt, med många inslag av fysträning för at tjejerna skall 

fara redo. Även taktiskt är steget stort, men de tar steg för varje träning. De tar 

för sig och lär sig mycket. 

Sedan i mars, tränar vi två gånger i veckan varav en träning på Skogsvallens 

konstgräsplan i Nässjö. Vi fick tidiga tider, men detta har inte avskräckt, och 

spelet på konstgräset har varit uppskattat.  

Truppen har växt från förra året och vi har detta år haft hela 18 tjejer i träning. 

Man blir glad varje gång när man kommer till träningen och en stor hop med 

vilda mellan och högstadiekvittrande unga tjejer håller låda.  

Även om kvittrandet ibland kan vara distraherande, så överväger alla skratt och 

för den delen klagomål över jobbiga träningsuppgifter allt. Det är så kul att vara 

en del av dessa fotbollsspelares utveckling. 

Precis som för alla andra så påverkas seriespelet av pandemin och framförallt så 

saknar vi den fantastiska supporterskaran som följde laget under lagets första 

säsonger. Men vi hoppas att de under året kan komma tillbaka och stötta denna 

fantastiska grupp. 

Vi ledare minns, med blandade 

känslor träningarna på grusplan 

när vi själva var unga. I år har 

Runeplansgrus återigen använts. 

Fö rsä söng söm fö rr 

Grusplän 
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Stensjöns IF Flickor 07 -10 
 

Övre raden: Wilma, Malin, Ella, Daniella, Wendela, Rebecca, Tess, 

Thea, Mattias 

Undre raden: Hilda, Ida, Elvira E, Alma, Elvira C, Nova, Esmeralda, 

Selma, Signe  

 
 

Efter avslutad fotografering så bjöds det på fika. 

Fotograferingen tog tid, det är inte lätt att välja rätt bild till hemsida.  

Men nu är det gjort. Det var kul! 
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Stensjöns IF kommer även i år att arrangera Landslagets fotbolls-
skola för pojkar & flickor födda 2017-2012. Vi hoppas att många är 
sugna på att börja lira lite boll och träffa sina kompisar. 
 
 
Vi tränar på Runeplan tisdagar kl. 1730–1830 med start 4 maj till 15 
juni sedan börjar vi igen efter sommarlovet den10 aug till den sista 
träningen 28 sept. 
 
  
I anmälningsavgiften ingår ett paket med t-shirt, fotboll och vatten-
flaska från Adidas. Avgiften är 450:- inkl. medlemsavgift (har man 
redan betalt medlemsavgiften så betalar man 400:-) 
 
 
För att ni ska få deltagarpaketen så snabbt som möjligt vill vi att an-
mälan och betalning sker senast 25 april. 
 
  
Vill man prova på, finns det möjlighet till det vid de tre första träning-
arna. Meddela detta till tränare vid första träningen och lämna kon-
taktuppgifter. Önskar man sedan fortsätta med fotbollsskolan efter 
att ha provat på så registrerar man sig som ovan. Därefter görs en 
ny beställning av spelarpaket, så alla får paketen. 
 
  
Vid fotbollsskolans träningar tar vi givetvis hänsyn till  
Svenskafotbollsförbundets och  
folkhälsomyndighetens riktlinjer.  
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Vi önskar alla en fantastisk 

midsommar. Och vi längtar alla till 

att vi kan fira tillsammans med 

sång och dans. Till dess följer vi 

FHM och Tegnell! 

Söm det skäll värä 

Midsömmär 
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Det var ett tungt besked som kom, när Ullinge Wärdshus begärdes i konkurs. 

Värdshusets samarbete med Stensjöns IF har betytt mycket för föreningen. 

Vi tänker nu på personalen och hoppas allt ordnar sig för dem. Vi hoppas 

även på nya ägare som vill driva verksamhet i hotellet. 

Bertil ”Freijd” Trolle har i sina memoarer skrivit lite historisk fakta om  

Ullinge.  Och även om några egna minnen som har med hotellet att göra. 

ULLINGE WA RDSHUS 
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