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

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2020 

Valborgsfirande  * Ullinge Mini-Cup   * Midsommarfest  
 Barködagen   * Luciafirande   * Tomtestigen  

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”… 
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Solen kommer åter 
Mattias Eisner 

Nu när hösten kommer smygande med mörkret 

i antågande så kan vi konstatera; Vilket skitår. 

Hela världen håller nog med. Och även för per-

sonlig del har året erbjudit fler motgångar, ne-

derlag och ledsamheter än något tidigare år jag 

upplevt. Långvariga relationer har tagit slut, 

människor i min närhet har gått bort och hela 

världen tycks ha stannat upp och kämpar mot 

väderkvarnar.  

Men jag har också förmånen att se optimismen. Att se att livet fortsätter vad som 

än händer mig och övriga världen. Så även om många saker har förändrats. Man 

håller avstånd, träffas inte i stora sällskap och möter sina äldre på telefon istället 

för i verkligenheten. Så har några saker förblivit detsamma. Optimismen lever vi-

dare i barnen. Glädjen lever i allra högsta grad och tron att livet övervinner allt finns 

kvar i de ungas odödlighet och leva för stunden mentalitet.  

Jag har förmånen att få vara med att bedriva ungdomsverksamhet inom fotboll. 

Och jag tackar Tegnell och FHM för att vi har fått fortsätta. Och flera gånger varje 

vecka sedan pandemin tog fart får jag träffa dessa livsbejakare som sprudlar av 

samma energi och glädje som vanligt. Det spritter av liv och deras förhoppningarna 

om framtiden har inte fördunklats av det som händer i vår vuxenvärld. 

Och i dessa stunder får allt lov att vara som vanligt, det är träning tisdag och tors-

dag och match på söndag. Och där och då får även jag vara tillbaka i värld där inget 

annat än kompisarna, leken och fotbollen står i fokus. 

Alla problemen må hopa sig, pandemier och miljökatastrofer, men i barnens värld 

så är skillnaden mot vanligt inte så påtaglig. Flera gånger varje vecka får jag förklara 

varför vi inte kan göra som vanligt;  

- Jo, men du vet, det är ju pga av Corona.  

Och jag tycker det är glädjande att jag behöver påminna mina barn om varför vi inte 

kan samlas för många, varför melodifestivalen kanske inte kommer vara som förra 

gången, varför det inte är någon publik på fotbollsmatcher och varför biografen 

inte har varit öppen.  
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För då har deras liv varit som vanligt. Då har deras vardag inte gått ut på att oroa sig 

för hur illa det kan gå. För i deras värld finns världen som vanligt och den kommer 

att finnas imorgon också. Och då är det de gamla vanliga problemen med vänskap, 

kärlek och avsaknad av ting som rör upp mest känslor. Och det är så skönt att få 

dras med några ögonblick varje vecka, när man sätter det i perspektiv till det värsta 

året man upplevt. 

I barnens värld kan man leva i nuet. Det är här och nu man lever och de bekymmer 

man har handlar om ett tidsperspektiv som kanske stäcker sig någon vecka framåt, 

men framtiden kommer oavsett vad. Och det är skönt för det är sant. Vi kanske inte 

vet hur framtiden kommer se ut, men vi vet att den kommer.  

Men tack till alla som kämpar och har det tufft. Tack till alla som kämpar mot hinder 

och orättvisor. Tack till alla som kämpar i det lilla och ger mina och andras barn en 

framtid att tro på. Och tack till alla er som visar att vi fortfarande kan kämpa mot 

gemensamma problem, utan egen vinning, för allas bästa. Och tack till alla om käm-

par trots att mörkrets årstid är framför oss. 

Jag tror och hoppas på att vi kan använda denna nya samlade kraft och faktisk 

skapa ett ännu bättre samhälle tillsammans. Jag hoppas vi snart får samlas i sam-

hället igen, så att vi åter kan se att vi står enade och att vi då tillsammans får se 

solen komma åter. 
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Status Quo 

Kantarellerna gömmer sig, bidar sin tid. 

De vet att de är älskade. Födda i skogens 

bästa glänta. Reser sig till allas glädje 

vid tid de själva väljer. Vet att stark föder 

stark. Bär matjord i vackra sporer och sitt 

guld med självklarhet. 

 

Allt är möjligt under mossa och status quo. 

 

Fotsvamparna sträcker på sig, 

som ville dom se över gränsen. 

Glöm det! Bliv vid din läst. 

Klassresan är möjlig men inte trolig. 

Kanske räcker det. En förment förhoppning 

som bär genom en levnad. 

 

Det gick inte men jag försökte. 

Kvardagar säljes på  

Adlibris och Bokus. 

Lagrum bortom vett 

reder kryphål åt krypen 

Fel i enig rätt 

Tvivelsutan rymd 

i den tvärsäkres salong 

Bokhylla saknas 
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Mette är tillbaka med friidrottsskolan och onsdagen den 12/8 startade  

höstterminen!  

 Friidrotten 2020 

Återvändardagen på Runeplan söndagen den 12 juli kl 11- 13 blev en riktig 

Erixondag på alla sätt. Endast formstarka Nova kunde mäta sig med Erixons 

framgångar. Alla var nöjda och allvädersbanorna firade sitt tionde år på bästa sätt! 

På bilden ser vi från 60m-starten att Mira Erixon-03 är på 60m på väg att slå 

banrekordet på 60m när hon vinner på 8,2. Även Nova gick bra med 'pers' på 9,2. 

Det gamla banrekordet delades mellan Thelma Filipsson och Elvira Erixon på 8,4! 

Mira är dotter till Johan Erixon och Tomas Erixons barnbarn! 
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Info Mette 070-530 32 14 

 

 

Med METTE - Onsdagar kl.17,45– 19,30 och med 2 grupper 

Kl. 17,45 – 18,30 yngre grupp 

Kl. 18,30 – 19,30 äldre grupp 

Utöver Miras prestation vill jag gratulera Nova till 1,30 i höjd och 4,08 i längd och 
därmed två klubbrekord i mångkamp. 

Läs mer i Görans friidrottskrönika om de tio nya åldersrekord från söndagen! 

Nova slog 41-årigt klubbrekord på Skogsvallen 20 juli! 

I 41 år har Anna Axelsson-68 haft klubbrekordet på 400m satt på Runeplan 1979 

med tiden 79,2. På Skogsvallen den 20 juli noterade Nova Arvidsson-09 3,6s bättre 

med tiden 75,6 i sololöpning och efter flera 

andra lopp. 
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Förra årets säsong skruvade upp förväntningarna inför säsongen 2020. 

Sedan kom Corona och allt blev annorlunda. Serien blev uppskjuten, 

träningsmatcher inställda och serien förvandlades till en enkel serie. 

 Fotbollen 2020 

När vi nu har kommit en bit in i denna udda säsong kan vi konstatera att de högt 

uppskruvade förväntningarna inte var obefogade. Efter en trevande vår som blev 

avbruten av en pandemi så började matchandet i somras med cupspel. 

Till motståndare lottades Stensjöns storebror Nässjö FF. På förhand en match som  

precis som träningsmatchen på våren bara kunde sluta på ett sätt, med en 

övertygande vinst för Nässjö. Men vårt stolta Stensjön lag ville något annat och 
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spelade en helt fantastisk fotboll och vann övertygande med 4-1. Vilket banade väg 

för än tuffare motstånd i nästa omgång. Där ställdes de mot Assyriska Turab.ik JKP, 

som spelar i Ettan Söder.  

Stensjön öppnade med stort självförtroende och började otroligt bra, vilket även 

resulterade i ett tidigt ledningsmål. Assyriska spelade dock upp sig och trots ett hårt 

kämpande Stensjön, vände Assyriska sakta men säkert på matchen och vann till sist 

rättvist med 4-1, mot ett högt presterande Stensjön. 

Efter ett kort sommaruppehåll drog så serien igång mot ett motiverat Gullringen 

som kom på besök med 2 raka vinster i bagaget. Matchen blev jämn, trots ett bättre 

spel av Stensjöns IF, dock visade sig Gullringen vara spetsigare framåt och matchen 

slutade oavgjort vilket rättvist. 

Därefter ställdes Stensjön mot Ölmstad, där Stenjsön var numret större och rättvist 

vann. Dock släpptes Ölmstad onödigt in i matchen ach var nära att nicka sig till ett 

oavgjort resultat, men Stensjön höll undan och tog en första vinst i serien. 

Därefter kom chocken. En förkrossande förlust mot Hvetlanda bort på en knepig 

konstgräs matta i tryckande hetta. 1-7 och tvivlen började komma krypande. 
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Matchen mot Hvetlanda visade sig dock 

bli en väckarklocka. Och våra stolta 

grabbar har sedan gått som tåget i 

serien. Det började med en stark vinst 

mot seriefavoriten Vimmerby, där 

Stensjön krigade till sig en viktig 3 

poängare i slutet av matchen. Bröderna 

Brtan stod för fina insatser med varsitt 

mål. 

Därefter kom en övertygande vinst mot 

på förhand svåra Tenhult. Men när 

matchuret stod på 90 minuter, var 4-0 

vinsten ett faktum. Stensjön klättrade i 

tabellen. 

Därefter stod Tranås för motståndet och 

återigen stod Stensjön för en klass 

match, där målskyttet avslutades av 

unge lovande Carl Åhman som nickade 

in sitt första mål i Stensjön tröjan. Så när halva serien är spelad, ligger Stensjön med 

tätkänning på 5:e plats, enbart 2p från en kvalplats. Så när de återstående 5 

matcherna är kvar, så håller vi tummarna på att vi skall slåss om 

uppflyttningsplatserna ända in i slutet. 
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Detta året bestämde vi ledare oss för att vi skulle växla upp träningen 

lite. Tjejerna har blivit äldre och mognare och det har också visat sig 

på deras tränings flit och fotbollsintresse. Så vi började starkt i ett Co-

rona påverkat upplägg med att köra fysträning utomhus. Det var löp-

ning och styrketräning i skogen runt Runeplan. 

När vi kunde börja med fotbollsträningarna så har vi mer och mer 

börjat beta av moment i fotbollens hemligheter och vi ledare tycker 

det är otroligt roligt att se när övningarna senare visar sig ha effekt på 

Andra året med Stensjöns tjejlag och i år har vi blivit fler. Vi är 

nu ett sammansvetsat gäng på 17 tjejer, 4 ledare och en 

massa trevliga föräldrar.  

FLICKLAGET 
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matcherna. Övningar som drillats på träning används sedan av tjejer-

na på match och det värmer. 

Pga av Corona drog även matchandet igång lite senare, men tjejerna 

har tränat på och vi har haft väldigt roligt. Matcherna har gått med 

blandat resultat, men vi har vunnit förlorat och spelat oavgjort.  

Hösten kommer att bli intensiv med massor av matcher varav flera på 

Runeplan. Vi hoppas även kunna börja testa lite 9mot9 och även hitta 

på något skoj innan hösten är slut. 

Så mycket roligheter och mycket skoj. Kolla hemsidan för mer in-

formation om vad som händer. 

 

Vi ses på Runeplan. 

Wilma, Malin, Emma och Mattias 
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Allmän sammankomst 
Av Christian Tenggren 

 

50 vid 50 skulle man kunna tänka. 

När man är på ett 50-årskalas med 

varierande åldrar från nästan 1 till 

nästan 100 så känns det skönt att 

vara ute. Enligt restriktionerna så är 

det ett privat evenemang och man 

kan i princip hantera det som man vill men vi tänker oss för och det 

finns en ömsesidig respekt.  

I detta nya liv så saknas dock något när man ska bada en varm dag i 

augusti. Visst med en lite sval och fuktig inledning av semestertiderna 

så finns det ett sug att mätta. Avstämningen mellan sans och balans 

blir oerhört klen när man jämför en baddag med exempelvis en fot-

bollsmatch. 

Jag börjar fundera på hur det kan se ut i München när det börjar bli 

festligt i oktober. Munskydd. Nja då kan man ju inte sjunga med… Vår 

egen oktoberfest ska vi försöka genomföra i höst. Vi siktar på att tidi-

garelägga den för att kunna vara ute. Gör sig frosten påmind så har vi 

lokal i backup. 

Vidare så har vi flera genomgångar med skötsel och utveckling i sam-

arbete med kommunen och samhällsföreningar. Vi får bland annat 

jobba för att räddningstjänsten ska kunna komma åt badplatsen en 

solig dag med många badgäster. Vi har förstås trafikfrågorna där vi 

ska hjälpas åt tillsammans med Hansarp/Skärsboda. Delaktighet är ju 

ett av våra privilegium.  

Jag tycker att våra kanaler hos Nässjö kommun har blivit lättare att 
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samarbeta med. Känns som att de börjar inse att småorterna är en 

tillgång och inte en parasit. Vi har dock liten bit att vandra när det gäl-

ler att utveckla/utföra. Jag säger trägen vinner, man är ju ändå Små-

länning. 

Sommaren har vi klarat bra med de uppdrag vi jobbar med när det 

gäller skötsel. Dock hade vi svårt att hänga med toapapper och sop-

tömning när badplatsen var som hetast. Vi brukar få hålla i långt in på 

hösten efter att badplatserna officiellt har stängt med att hålla den 

snygg till våra campinggäster. I övrigt har flaggor hissat och gräs har 

klippts. Många och täta kontakter med polisen och åkerier när trafi-

ken är som hetast. Midsommar känns avlägset men vilket väder och 

vilken stång som prydde rondellen. 

Vi satsar på att hålla avstånd inte ta avstånd. Nu när hjulen ska igång 

igen efter semestrar så bör vi känna att Covid-19 inte är ett oöverstig-

ligt hinder. Många jobbar som vanligt igen, en del har vant sig att 

jobba hemifrån. De verksamheter som sorgligt nog inte överlevt den 

första förlamningen lämnar förhoppningsvis kompetens för utveckling 

eller stöd i befintliga eller nya värden när det är dags att blicka 

framåt. Vi har lärt oss att leva med orosmoment, nu stegar vi vidare 

inom de ramar som behövs för att respektera varandra. 

Vi möts höst! 

Med vänliga hälsningar 

Stensjöortens Samhällsförening 
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Från Smålands Dagblad 15 juli—2020 

Nu stängs Spexhultsbron för trafik 

Text och bild: Madeleine Fransson, Smålands Dagblad 

Spexhultsbron i Handskeryd stängs helt för biltrafik från och med 3 augusti. Den är sen bara öppen för 

fotgängare och cyklister. Spexhultsbron stängs betydligt tidigare än planerat. Redan i augusti stoppas 

biltrafiken, endast fotgängare och cyklister kan använda bron. Spexhultsbron stängs betydligt tidigare än 

planerat.  Redan i augusti stoppas biltrafiken, endast fotgängare och cyklister kan använda bron.  

Vid en besiktning tidigare i år visade sig bron vara i sämre skick än väntat. Tekniska serviceförvaltningen 

stänger därför bron för bilister. Tanken var att den skulle hållits öppen tills dess att den nya bron vid 

Kvarnstorpsrondellen och förlängningen av Södra vägen blev klar.  

– Vår bedömning är att vi inte kan vänta så länge, det projektet blir klart först nästa höst, säger samhälls-

byggnadschef Joel Spångby. 

 

Spexhultsbron är redan nu begränsad för trafik. Med farthinder tillåts inte tyngre fordon över 3,5 ton att 

passera. Men för trafiken i stadsdelen Handskeryd har den en viktig funktion med närheten om man ska 

köra mellan orter som Nässjö, Grimstorp och Bodafors. Den leder också trafiken från Åkershäll för resor vidare 

till Stensjön och Vetlanda. Beslutet innebär att det nu finns en övergång för bilister som vill korsa järnvägens 

Södra stambana i Nässjö stad. Det är bron längs Brogatan i centrum. Det finns också en undergång längs 

Västra Vägen för bilister, nära stadsdelen Norrboda.  

– Det är inte bra för tillgängligheten, säger samhällsbyggnadschef Joel Spångby. 

Trafiken blir betydligt tätare genom centrum. För räddningstjänsten begränsas dessutom framkomlighet-

en vid utryckningar. 

– Jag är inte glad över att vi i förtid måste stänga den, säger Spångby. 

Det finns ytterligare en undergång vid Handskerydssjön, men bara för fotgängare och cyklister. I övrigt är 

det alltså svårt att korsa järnvägen. Att cyklister och fotgängare får fortsätta använda Spexhultsbron är 

bara tillfälligt. Den monteras ned hösten 2021. Den nya leden med Södra vägen och byggnationen av 

järnvägsbro ligger mellan Isåsa och Kvarntorp, strax utanför Handskeryds bostadsområde. Här är bygg-

nationen av den nya bron så som den ser ut från Isåsavägen med Jysks centrallager i bakgrunden. Här är 

byggnationen av den nya bron så som den ser ut från Isåsavägen med Jysks centrallager i bakgrunden. 
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Den nya järnvägsbron monterades på plats i moduler strax före midsommar. Mycket arbete återstår för 

att höja vägbanan, både vid Kvarnstorpsrondellen och den nya rondell som Isåsa får. Enligt Joel Spångby 

är det fyllnadsmassor på cirka tre meter som ska ge vägen rätt grund. 

 

– Mellan stambanan och Kvarntorpsrondellen var marken väldigt dålig och behöver stärkas upp, säger 

han. Arbetet utförs av schaktfirman AB Gilbert Gustafssons som också fått entreprenaden för markarbe-

ten av det nya industriområdet vid Kvarntorpsrondellen.  

 

När väl Södra vägen är klar för trafik har en del farhågor lyfts att tung trafik som ska vidare söderut kom-

mer att belasta Isåsavägen fram till Stensjön. Där kan förare sedan svänga av för att komma upp på riks-

väg 40. I kilometer är det en besparing istället för att åka längs Västra vägen mot Norrboda och den 

vägen nå riksväg 40. 

 

– Vi kommer att aktivt informera och upplysa åkarna, liksom företagen, om att vi inte vill ha den utveckl-

ingen av trafiken, säger Joel Spångby. 

Bild: Madeleine Fransson 

 

Tekniska serviceförvaltningen hade i våras ett möte med Stensjöns samhällsförening där frågan väcktes. 

Det finns inga trafikhinder för att tung trafik använder Isåsavägen fram till Stensjöns rondell. Däremot får 

den inte passera vidare genom samhället mot Vetlanda då det är en så kallad BK2-väg, enligt Spångby.  

Tekniska serviceförvaltningen för en dialog med Länsstyrelsen om att förändra skyltningen för tätort så 

att bilister håller 40 kilometer i timmen en sträcka förbi badplatsen.  Hela ringleden kring Nässjö färdig-

ställs först någon gång kring år 2030. Då slutförs sista sträckan från Isåsa fram till Sörängsrondellen. 



29 

 



30 

 

Vilohemmet hade kommit till stånd tack vare insamling av medel bland föreningens medlemmar genom 
att sälja brevmärken och ordna basarer. En del pengar inbringades också genom att läroboksförfattaren 
Anna Maria Roos skänkte några dikter som trycktes och såldes för fondens räkning. Elsa Beskow bidrog 
genom att några av hennes barnböcker såldes i billighetsupplagor där vinsten gavs till vilofonden. Tack 
vare några externa finansiärer kunde vilohemmet invigas 1933. I TAM:s samlingar finns handlingar från 
vilohemmet mellan 1923-1966. 
Av: Karin Sandberg, TAM-Arkiv 

Förväntansfulla semesterfirande småskollärarinnor utanför Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) vilohem Nömmekull i 
Småland. Hämtat ur SSLF:s arkiv. Odaterat.  

Badande småskollärarinnor vid Nömmekull, Sveriges Småskollärarförbunds vilohem. 
Dikt hämtat från fotoalbumet: ”Runt om står skogen som på vakt, det vilohem i fager trakt, från början avsett blott för 
kvinnor som ägdes utav lärarinnor. Från skoltvång, barn och släp och slit att vila upp de komma hit. De byta ej mott gull 
sitt Nömmekull.” Hämtat ur SSLF:s arkiv. Odaterat.  

Nömmekull i Småland 
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BARNS TANKAR OM CORONAVIRUSET 

Barnen pratar en hel del om att viruset inte är farligt för barn, men för äldre, 
berättar Johanna Appelquist, förskollärare i Kärrtorps förskolor när Modern 
Barndom vill veta mer om vad som händer just nu i förskolor och skolor. 
Vad tänker barnen om Corona och hur förändrar denna pandemi deras och 
pedagogernas praktik? 
 
– Flera berättar att de Facetime:ar med mormor och morfar, farmor och 
farfar, till exempel: 'Igår fyllde morfar år. Då sjöng vi för honom på Fa-
cetime'. Barnen instruerar och visar varandra hur de ska tvätta händerna, 
berättar Johanna Appelquist vidare, samtidigt som hon skickar med några 
teckningar som barnen har gjort. 

De tre teckningarna här ovan, vilka Modern Barndom har satt ihop till en 
bild, gjorde några av barnen på förskolan Solskenet, Kärrtorp förskolor, för 
några veckor sedan. 

Den första bilden visar viruset. Den andra i mitten visar hur man ska tvätta 
händerna och sjunga Blinka lilla stjärna samtidigt så att viruset går bort. 
Den sista bilden visar virusets förlopp, från vänster till höger: hur det kom-
mer in i en person, som blir sjuk. Tillfrisknar. Och misströsta inte för den 
stackarn nere till höger, den är ”dubbelglad”. Den är både frisk och har fått 
glass, förmedlar Johanna vad barnen berättat. 
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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. 

Vi fortsätter med 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.   
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