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Stensjönbladet 
Vinter 2020 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 2019 
25 april - 1 september - 1 december 
Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2019 

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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Stensjönbladet har fått förmånen att få ta del av material 
från en biografi och vi började redan i förra numret att 
publicera delar av det materialet. 

I kommande nummer av Stensjönbladet kommer det några 
fler sidor från Bertil (Freijd) Trolles böcker om sina 

memoarer, som han kallat ”En resa i minnen” där första 

sidorna i förra numret handlade om kapitlet ”Min kompis 

Evert”.  

Bertil är född 1936 i Kulla bygden Småland som ligger ca 1 
mil från Eksjö i Höreda socken. Det han berättar är om sitt 
eget liv och hur det gestaltat sig.   

I detta nummer är sidorna 15-18 från Bertils memoarer. 
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Alle man till pumparna 
Av: Ordf. Christian Tenggren 

 

Man kan tycka att det är oroväckande 

när en stad som Venedig klagar på för 

mycket vatten. Det är väl det dom lever 

på kan man tänka. 

Vårt grundvatten har också äntligen 

hämtat sig. Detta efter flera år med ett 

underskott på det årliga nederbördskontot. Dock ligger fortfarande vatten-

täkterna till städerna lite efter. Det sistnämnda är lika oförståeligt som 

Venedigborna så här en helg mitt i november. Tänkte tidigare idag på det här 

med yin & yang, svart och vitt, starkt och svagt, sött och surt, mm. Själva gre-

jen är att det alltid finns en dragning åt något håll, lite som november, fast 

det är inte varmt trots plusgrader, det är inte ljust trots att det är dag, det är 

inte heller vitt trots att det är svart som en sotarrumpa redan före klockan 

sexton. Med alla fina rönnbär så vill man gärna tro att det ska bli både vitt 

och ljust denna vinter. 

Med ett trevligt så kallat prioriteringsmöte färskt i minnet där skötseln av 

vårt samhälle gicks igenom så är det även i vinter oklart om våra mest (enligt 

oss) prioriterade gång- och cykel-vägar får någon skötsel denna vinter heller 

eller om vi får sätta vår tillit till samhällsinvånare som skött detta ideellt de 

senaste åren. Jag vill ändå påpeka att vi fått bra gehör för våra synpunkter 

och bra information om hur ledningen ser på saken när det gäller den över-

gripande skötseln. Kanske får man ibland se utanför ramarna och bara göra 

antingen man förstår att det är bäst eller inte. Det går alltid snabbt att säga 

nej så vi är glada när de lovar att återkomma i frågan. 

Trafiksäkerhetsgruppen har fått nya kompisar! Vi har varit på en träff med 

likasinnade i grannkommunen för att utbyta erfarenheter och knyta kontak-

ter. Tycker det var givande och hoppas att man kan vara någon form av enad 
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front i denna ojämna kamp. Vi ser ju även i tidningarna (media) många kom-

pisar, andra boende längs större vägar, som allt oftare klagar på de höga 

hastigheterna och den täta trafiken. Jämmer och ve, om man hade kunnat 

nå ut till varje enskild trafikant som vi gör med Åkeriföretagen där vi märker 

(oftast) en direkt skillnad på fart och attityd när de blivit upplysta om att det 

bor folk i Stensjön. Ytterligare en kompis är på gång in i vår lokala grupp som 

varit vakant sedan Joann for till Canada. Vi hoppas på tillskottet, ju fler… Vi 

har även varit på någon ytterligare träff med samhällsföreningar från övriga 

kransorter i Nässjö Kommun. Märks ju även här att kompisar det finns i alla 

läger. Inte en enda ort där man är nöjd med trafiken. 30 nov har man möjlig-

het att lämna förslag och synpunkter på kommande trafikplan 2020-2023. 

Detta är lite unikt för oss då Stensjön inte finns omnämnda i den tidigare 

från 2016. Här vill man satsa för kollektivtrafik och gång- och cykel-vägar 

och därmed minska biltrafiken inne i samhället. Vi lämnar förstås ett utför-

ligt förslag på den långsiktiga plan vi tog fram för tre år sedan. 

Miljonenhalvan har nu kommit tre fjärdedelars väg då omröstningen av för-

slagen är avgjord. En ”pumptrack” för de hjulburna och en ny motionslinga i 

anslutning till idrottsplatsen. Vi har blivit erbjudna att ta delar av entrepre-

naden och därmed kanske kunna sjösätta ett ytterligare projekt. Ett förslag 

som vi valde att ta bort innan omröstningen var en allmän bastu. Anledning-

en är att detta kanske går att genomföra med andra medel då skötseln av en 

sådan helt hamnar på samhällsborna och då inte livar med de övriga pro-

jekten som upprättas i våra olika orter där kommunen äger anläggningarna. 

Vi är här igång med undersökningar kring placering, vatten och avlopp, utfö-

rande och uppförande. Personligen kan man drömma om att det blir både 

bastu, omklädning och i förlängningen en samlingslokal. Kanske kan kom-

munen äga grunden och samhällsborna faciliteterna. Ska se om vi inte kan 

utse en projektledare för denna möjlighet. 

Vi kan väl dock inte säga att vi saknar samlingslokal i Stensjön. Gång efter 

annan visar föreningar och samhällsbor sin välvilja att hysa Samhällsför-

eningens olika spektakel. Allt från styrelsemöten, årsmöten, bockabyggen 
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och festligheter inhyses med öppna armar i olika lokaler. Senast i raden så 

intogs gymet i Stensjön av Oktoberfestande Stensjönbor. Festen togs till 

oanade höjder när man kom in i värmen då frosten bet i gräset. Tack alla ni 

som gjorde detta till fantastiskt trevlig kväll. Trivsamhetsgänget känns star-

kare än någonsin och har mer tok och glädjeämnen på gång. Någon form av 

festlighet kommer väl att märkas av i årets ”Juljakten” hoppas vi. Fina priser 

förstås till de som håller huvudet varmt. 

Vi får ge oss själva en liten klapp på axeln när det gäller hur samhällsför-

eningen hanterar information från och till samhällsborna. När vi tagit del av 

hur andra hanterat dessa frågor så ser vi att vi kommit långt på kort tid. 

Dock finns det lite att lära hur man gör när man ska ta ett steg i utveckling-

en. Vi har gjort det helt naturligt när kompetens och engagemang finns. Vi 

hoppas knyta fler med intresse och kunskaper till oss.  

Innan novembers utgång så ska vi ha satt någon form av budget till 2020. 

Det är alltid fritt att vara med och påverka. Framför allt ta chansen på års-

mötet, vi klubbar inte bara budgeten. 
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VÄ LKOMMEN PEO  

Varmt välkommen till Stensjöns IF "Peo"! 

Stensjöns IF kan presentera Eugen"Peo"Adolfsson som ny assisterande tränare till 

Tomas Andersson. Eugen har lång karriär bakom sig med olika uppdrag i ett antal 

olika föreningar i Jönköping!  

Moderklubb: Ekhagens IF (där han även varit ungdomssportchef, och ansvar för A-U 

lag senast 2015.) 

Huvudtränare för IF Haga ( huvudansvaret 2016) 

Senaste uppdraget "Peo" var involverad i var 2017 då han var assisterande tränare i 

Husqvarna FF. 

Men nu har Stensjöns IF alltså knutit till sig Adolfsson vilket ska bli riktigt spännande 

att se samarbetet med Tomas Andersson. 

Vi önskar Andersson/Adolfsson lycka till! 

Snart e kulan i luften igen!!! 
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Serieseger för U-laget efter vinst mot Höreda 

En mix av unga och lite äldre spelare tog igår kväll hem serie-

segern! 

Man tvålade dit Höreda på Ränneborgs konstgräs med 4-1 

genom mål av Marcus Bromander 3 och Alpha Lenjino 1. 

Vi tackar samtliga spelare och ledare som bidragit med sitt 

engagemang under året som gått. Åttonde raka segern tog vi i 

Div 4 i lördags då vi vann hemma mot Hvetlanda Gif med 6-1. Kvalplatsen jagades 

in i det sista men trots ett par vassa chanser i slutet av matchen fick vi inte in bol-

len och det skilde bara ett ynka mål från att ta oss till kval! Stensjöns IF gjorde en 

fantastisk höst och även där tackar vi samtliga spelare och ledare som jobbat runt 

laget. 

Vi gratulerar Västerviks FF till seriesegern och sen önskar vi Aneby SK lycka till i 

kvalet. 

Vi tackar vår publik och våra sponsorer för ett härligt samarbete denna säsong. 

Nu blickar vi framåt nästa säsong! 

Tack för denna gång! 

Vi ses 2020 på Runeplan! 

Ett gott gäng som igår tog hem Utv B Nässjö serien!  
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POJKÄR 05-06 

Denna säsongen har varit tuff eftersom truppen har varit liten (11 man på 
hösten) vilket har betytt att vi spelat ett flertal matcher med en avbytare 
och några matcher helt utan avbytare. Starkt jobbat grabbar! 
Men tillbaka till avslutningen, vi samlades på Runeplan för avfärd till Tor-
svik och Vroom go-cart. 
vi delades in i två grupper en grupp med förare som kört tidigare och en 
grupp som inte kört tidigare. 
Den mer "rutinerade" gruppen började för att visa hur det skulle gå till, 
det kanske inte var det bästa upplägget, för efter mängder av stopp-
sladdar, snurrar och fastkörningar kom grupp två in och gjorde i stort sett 
likadant. Omgång 2 gick lite bättre, framför allt så förbättrade sig grupp 
två väsentligt. Det viktigaste är att vi hade kul (och att vinna ) och att ing-
en skadade sig (det såg dock lite otäckt ut när en förare byggde om de-
pån när han valde en ny väg i densamma). Snabbast var Ludde följd av 
Edvin och Jack. 
Efter detta blev det pizza och pingis i Stensjön. 
Tack för en kul dag men framför allt för en bra säsong  
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POJKÄR 07-09 

Vilken fantastisk säsong det varit för våra unga killar i P07-09 laget. Trä-
ningsfliten har lyst och gruppen har varit större än någonsin. 
 
Många matcher har det varit och laget har hittat på många roliga saker 
ihop även utanför planen. 
 
Gruppen har byggt sig stark och står väl rustade inför nästa säsongs ut-
maningar, många duktiga killar och många engagerade ledare som verk-
ligen brinner för föreningen. 
 
Det är alltid lika roligt att komma ner till Runeplan och titta på grabbarna 
när de spelar. 
 
Vi hoppas det blir lika många killar nästa år och ser fram emot en vinter-
säsong. 
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Säsongen har lidit mot sitt slut och oj vad mycket vi har hunnit med. 

För första året så har vi spelat seriespel och det har varit otroligt ro-

ligt att få vara med om. Oavsett resultat har vi alltid haft jättekul till-

sammans och det är så kul att se tjejerna hänga. Det är även lika kul 

att see alla fina föräldrar samlas och ha roligt ihop. 

På bortamatcherna har det varit kul att komma i karavan och på hem-

mamatcherna känns det som om flickorna börjar känna sig som 

hemma. Trygga och välbekanta med lokalerna, vilket är precis så som 

Ett makalöst roligt år, med mycket träningsflit, roliga matcher 

och många fantastiska kamrater. 

FLICKLÄGET 
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vi vill att det skall vara. Alla SIF barn skall känna sig lika välkomna i 

den imaginära borg vi bygger tillsammans av tilltro och kamratskap. 

Vi har börjat spela inomhus och det är skönt att hålla igång lite även 

under vinter, så att vi kan satsa på att få en lika rolig säsong 2020.  

Tack för 2019. 

Wilma, Malin och Mattias 
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