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Generellt 
Flaggning hela året, Städning och tillsyn av badplats. Gräsklippning av området vid flaggan. 
Snöröjning gång-cykelväg. Administration av www.stensjon.org och Facebook. 
Delad vård med NAV på badplatsen, SSF sköter städning/tillsyn inkl. toaletter, NAV sköter gräs och 
grus. Planering av event motionsrunda i skogen vid Runeplan. 
Iläggning av handikapp-ramp på badplats. Oljning av bryggor. 
4 styrelsemöten 
 
Jan 
Kommunens prioriteringsmöte i Ormaryd i januari, vi missade detta. Flyttades till september. 
Feb 
Vi håller igång trafikgruppen med önskemål till myndigheterna. 
Planering för ny lekplats och ute gym drar igång 
Mars 
Årsmöte med besök från Paradis Hotell, middag och quiz. 

http://www.stensjon.org/


 

April 
Påskpynt i rondellen. 
SSF distribuerar Stensjön Bladet 
Vårstädning inklusive badplatsfejande 
Valborg med Pernilla Mårtensson som vårtalare och fantastisk kör. 
Maj 
Blomsterplantering på badplatsen (NAV) 
Platsvarumärke workshop N-Ö kommun 
Juni 
Iläggning av handikapp rampen, ytterligare städning och rensning ogräs mm av badplats 
Midsommarstång i rondellen 
Trafiksäkerhetsgruppen skickar medborgarförslag till Nässjö Kommun 
Badplatsskötsel av SSF 
Juli 
Badplatsskötsel av SSF 
Aug 
Badplatsskötsel av SSF 
Upptagning av hopptornsflotten efter tillbud vid lågt vattenstånd 
Stensjöns Stoneman Utmana dig själv och umgås med andra trevliga Stensjönbor 
Sept 
Målning eka i rondellen 
Prioriteringsmöte med Nässjö Kommun 
Upptagning av handikapp ramp 
Okt 
Oktoberfest på badplatsen 
Byggnation av ny hopptornsflotte 
Nov 
Julgran på skolgården, Nässjö kommun/NAV. 
Julbocken på plats 
Dec 
Smällkaramelljakt på julafton 
 
Trafiksäkerhetsgruppen  
Har bestått av 5 medlemmar o haft 4 möten. Gruppen har tagit fram ett underlag med förslag till 
förbättrad trafiksäkerhet i o omkring Stensjöns samhälle. Trafikmätning har initierats på ett par 
kommunala gator. Ett flertal möten o kontakter har hållits med Trafikverket, kommunens 
trafikansvarig, företrädare för förskolan, Polisen, Länsstyrelsen samt NTF. Skrivelser har lämnats 
till Trafikverket, Länsstyrelsen samt överklagan till Transportstyrelsen. Medborgarförslag har 
lämnats till Nässjö Kommun. Kontakter med åkerier för att dämpa farten på den tunga trafiken. 
Artikel i tidningen. Nässjö Kommuns svar på medborgarförslag kommenterades i 
Smålandstidningen. 
 
2018-01-05 Artikel SMD 

Debattartikel 
2018-01-12 Möte med polisen 

Möte med kommunpolis Anders Sjö, med information o vädjan om ökade kontroller. 
2018-02-01 Kontakt med ”ARLA” åkeri 

Mejlkontakt med åkeri som kör frekvent förbi dagligen med höga hastigheter. Bra kontakt 
som ger god respons. 

2018-02-07 Nässjö kommun, Jonas Funkquist 
Förnyad framställning till kommunen ang. farthinder på gator i Stensjön. Får kommunens 
beskrivning om blomlådor mm i retur. 



 
2018-02-28 Nässjö kommun, tekniska 

Representation vid årligt möte med samhällsföreningar. Bl.a. trafiksäkerhetsfrågor. 
(2016-05-18 Skrivelse från boende utmed Sävövägen till Trafikverket) 

Berör sänkta hastigheter och farliga utfarter mot lv 128 
2018-06 Blomlådor på Oxövägen, södra 

Blomlådor tillkommer i södra delen av Oxövägen. Tillstånd av kommun o hantering av 
boende på gatan.  

2018-07-01 Lasermätning  
Mäter hastigheter med hjälp av lånad laser från NTF. Av TSG. 

(2018-06-25 Medborgarförslag av boende utmed lv 128 och lv 860, Gunnar o Micke) 
Förslag om kommunens medverkan för förbättrad trafiksäkerhet på gator och länsvägar 
genom Stensjön, utbyggnad av GC vägar, digitala skyltar vid infarter, samt att Stensjön tydligt 
uppmärksammas i kommunens avtal med polisen. 

2018-07-30 Artikel SMD 
Tidningen uppmärksammar medborgarförslag o övrigt arbete med trafiksäkerhet 

 
Pågående ärende 
2018-06-25 Medborgarförslag till Nässjö kommun 
 
Fortsatta projekt / arbete 
2018-08 Uppföljning medborgarförslag. Vad kan vi få för svar i valtid? 
2018-08 Trafikmätning 
 Kontakt med flera åkerier ang. deras framfart. 
 Anslag på förskolan: Vädjan om alternativt vägval till o från förskolan. 

 


