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Stensjönbladet 
Sommarnummer 2022 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 2022 
25 april - 1 september - 1 december 
Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2022 

* Valborgsfirande  * Stensjön Cup   * Tomtestigen  

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

mailto:stensjonbladet@hotmail.com
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Avtryck 

Att man som flockdjur blir begränsad av re-

striktioner skapar en viss längtan efter att allt 

ska bli som vanligt igen. Att gå tillbaka till något 

är dock inga garantier att det ska bli som förut. 

Det är nästan det enda man vet, det kommer 

aldrig bli som innan. Saker förändras ju daglig-

en och när vi sätts på prov förändras omvärl-

den, när eller fjärran. Att under två år inte ha 

möjlighet att förändras verka ha förändrat oss 

mer än man kan ana. Några verkar ha tänk mer än andra på tiden efter pandemin.  

I Stensjöns samhällsförening har vi tänkt på gemensamma aktiviteter mer än någon-

sin och en del ska sättas i verket innan midsommar. Självklart städar vi samhället 

innan Valborgshelgen. Själva Valborg blir återigen på badplatsen vi hoppas att vi kan 

få en stämningsfull kväll där alla deltar. Håll även utkik efter musikquiz i mitten av 

maj.  

Vi har förstås haft ett par träffar med Nässjö kommun där en del nyheter sätts i 

spel. Den intressantaste handlar om deras sätt att få våra småsamhällen att 

blomstra och vara aktiva. Från 2022 så kan vi som förening söka bidrag för olika 

aktiviteter eller investeringar i samhället från en öronmärkt pott. Kan röra sig om 

exempelvis bidrag till en trollkarl på familjedagen eller renovering av informations-

tavlorna i Stensjönområdet. Här bjuder man in var och en att genom föreningen 

söka ett bidrag för något som kommer samhället till gagn. Så har du en idé, venti-

lera den med oss så kan vi göra gemensam sak att sätta den i sjön. Nätverksmötet 

där vi träffar andra samhällsföreningar i Nässjö kommun hjälper oss att hålla takten 

och att vi gör rätt saker. I vissa fall kan vi bidra till andras utveckling i andra fall 

snappar vi upp saker som får oss att ta ett steg i rätt riktning. Simon Dagson från 

Nässjö kommun är sammankallande och är värd ett omnämnande i detta samman-

hang. 

Vi hoppas att fler vill vara med och bidra till trivseln i samhället. Vi såg en trend på 

årsmötet där ingen kom ihåg när det var så välbesökt senast. En mycket trevlig kväll 

där man anar en tilltro på framtiden och att man gärna hjälper till med det man kan 

för allas trivsel.  
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På årsmötet valdes även en ny styrelsemedlem in. Vi hälsar Petter välkommen och 

ser fram emot att få utveckla styrelsen tillsammans. 

Att vi behöver ta ett tag med trafiken gjorde sig tydligt en tidig morgon i början av 

mars då en yngling inte hade förväntat sig en rondell mitt i Stensjön. I full fart kör 

hen rakt igenom rondellen, får sig en törn av vår eka och färden avslutas väl in-

fångad av nätstaketet inne på gamla skolan. Vi fortsätter oförtrutet att hålla kon-

takt med myndigheter, där vissa (Polisväsendet) är mer hjälpsamma än andra 

(Trafikverket). Tavlan gör sin tydliga del på trafikanternas framfart igenom sam-

hället men jag tror att alla kan hjälpa till genom att vi tar vägen längs genomfarter-

na när vi förflyttar oss inom samhället. Är vi ute och går eller cyklar så syns vi och 

förhoppningsvis så vaknar man i fordonen. Tar vi bilen så hjälper vi trafiken att hålla 

ner hastigheterna så att alla får en dräglig och säker situation kring våra fyra infar-

ter. 

Och ekan… jo den får bytas ut. Gammal, kanske men det var inte så länge sedan vi 

fick denna fina eka att pryda vår rondell. Den blir tyvärr inte möjlig att laga efter 

mötet med bilen och inte har chaufför eller ägare till bilen erbjudit sig heller. Det 

har dock andra gjort. Vi har fått 

flera tips och erbjudande om fina 

träbåtar i eller omkring Stensjön. 

Fantastiskt. Bröderna i vår affär har 

nosat upp en i rätt storlek hos en av 

sina leverantörer som vi räknar 

med är på plats till Valborg å det 

senaste. 

Till sommaren så skall vår badplats 

skötas av feriearbetare under de 10 

veckorna som är den officiella öpp-

ningstiden. Vi saknar ännu avtal 

med Kultur & Fritid trots att vi var 

oerhört nära innan årsskiftet. Det 

löser sig säkert i år också men det 

hade varit skönt om allt hade varit 

på banan. Vi får försöka skjuta på, 

det är snart besiktning av badplat-
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sen med dykningar och kontroll av botten efter vintern då träffar vi de ansvariga 

igen. 

Jag försöker undvika en omvärldsanalys men med allt tok som snurrar runt våra 

huvuden och tenderar till att eskalera för var dag så är det bara vi som kan hålla upp 

garden genom att verka för varandra när den stora världen går bananas. Jag hoppas 

att våra ansträngningar ger ringar på vattnet och att världsledarna kan samverka till 

att utveckla var och ens unika vardag. För det är ju där vi lever, i vardagen, varje 

dag. Inte utan svårigheter, en Smålänning ska ha det lite kärvt men i samverkan där 

vi lyfter varandra. 

Elden har börjat att lysa på vår grillplats på badplatsen. Ett vårtecken? Trivsamt är 

det i alla fall, våren får lov att komma sakta så vi hinner njuta den till fullo. Är ju 

alltid en hektisk tid när allt ska startas upp igen efter vintervilan. Det är ju dock ett 

roligare arbete att sätta i båten än att ta upp den. Vi tänder våra eldar och lämnar 

gammalt ris och löv till aska som trots allt blir till ny växtlighet som lyser upp vår 

tillvaro inte bara i sommar eller nästa sommar utan för kommande generationer. 
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På Stensjöns Samhällsförenings årsmöte tilldelades en gåva till några som verkat 

lite extra i vårt samhälle. Det är några herrar som arbetat ideellt med vårt 

motionsspår för att det ska bli klart. Ett stort tack till Kjell Wikstrand, Jonas 

Ekdahl, Gunnar Engmalm och även Ove Astenius, Magnus Lang, Anders Josefsson 

som inte syns på bild. Gåvan är honung från Fredrik Sköld i Sköldsborg. 

Stort tack!  

 

Stensjö ns Samha llsfö renings a rsmö te  
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2022 börjar Stensjöns IF om i div IV, efter att ha varit uppe och vänt ett år i div III. 

Trots att laget åkte ur så stannar större delen av startelvan från förra året kvar i den 

högre divisionen, dock med andra klubbadresser. Men misströsta inte, året har en 

bra chans att skapa magi på Runeplans gröna gräs. Sportgruppen, med Peter Jo-

hannson i spetsen, har jobbat hårt under vintern och trots att stora delar av trup-

pen är helt ny så finns det mycket spännande i dessa unga adepter. Lagbygget på-

minner om det Stensjön, som för bara några år sedan inte såg ut som någon div II 

satsning, men som utvecklades till ett kanonlag. Denna trupp känns nästan ännu 

mer spännande. Visst saknas det erfarenhet, rutin och ett och annat kilo, men grun-

den för en ny div III satsning finns i denna unga  och formbara grupp.  

För att ta hand om dem återfinns några gamla namn så som Joakim Bromander, 

Peter Johansson och Peking. Men in kommer även Andreas Jonasson som tar hu-

vudtränaransvaret, men även vår egen Markus Harrysson, som kommer stötta i ett 

försök att fylla tomrummet efter vår trotjänare Jan Storme som målvaktstränare. 

Spännande är att truppen innehåller några unga namn från de egna leden, i skri-

vande stund Axel Blomqvist och Albin Bromander, men det finns hopp om fler. 
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Inledningen av säsongen har börjat som en berg och dalbana. Träningsmatcherna 

och den första tävlingsmatchen bjöd på stunder med fotbollsgodis, men även typisk 

juniorfotboll med många individuella misstag. Men när serien började var lugnet, 

tryggheten och tron på den egna spelidén det som lyste klarast. Det kryddat med 

ungdomlig kreativitet gör att säsongen känns otroligt intressant. 
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Det var en på förhand svår match mot ett av seriens topptippade lag, 
Gullringen. Ett lag med rutin och fysik och med Stensjön som dessu-
tom svajat en del under försäsongen.  
Stensjön inledde ungefär som i många av träningsmatcherna med 
mycket spelövertag. Laget kändes väldigt bekväma i solen på Skogs-
vallen. Man spelade runt bollen mycket och varierade med en del 
långa bollar bakom motståndarnas backlinje för våra snabba offen-
siva spelare att jag på.  
Stensjön ställde upp med en ovan uppställning med Edvin i mål, 
Adam, Hugo, Zeqir och Albin i backlinjen. Offensivt startade Victor 
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och Alberto på kanterna och i mitten delade Aram, Razmus och 
Aleen på jobbet medan Haron fick jobba hårt på topp. Vid sidan var 
Belmin, William, Axel och Alfred beredda på inhopp. 
  
Alla jobbade hårt och spelade disciplinerat vilket visade sig vara ef-
fektivt. När bollen fick göra jobbet och tekniken hos Stensjön spelar-
na utnyttjades till att hålla ett högt tempo på passningarna så hade 
Gullringen svårt att få tag i bollen. När  Gullringen i den 17:e minuten 
på en frispark lyckades trycka in bollen in i nätet efter en del omvä-
gar kändes det lite snopet för alla. Inget att säga om, men det åter-
speglade inte matchbilden. 
  
Stensjön lät sig inte nedslås av detta och tappade inte heller rytmen, 
utan fortsatte i samma anda som man inlett, med hårt jobb, snabbt 
spel och snabba bollförflyttningar. Aram höll lugnet och tempot upp 
genom få bolltapp och distinkta passningar som höll tempot uppe. 
Razmus intensitet gjorde det tufft för motståndarna och backlinjens 
lugn och tålamod tillsammans med Edvin gav Stensjön möjlighet att 
kontrollera matchen. Och när Aram i 36 minuten träffade ribban 
med ett överraskande långskott så trodde man att kvitteringen var 
nära. Men då kom andra kallduschen på en hörna. 0-2 till gästerna. 
  
Inför andra halvlek var vi som sett Stensjön tidigare under året 
aningen nervösa att underläget skulle få Stensjön spelarna att tappa 
spelet och det fina kollektiva jobbet, men alla behöll tålamodet och 
fortsatte bara spela precis som i första halvlek vilket gjorde att man 
tog över  mer och mer. Till slut blev de kvicka Stensjön spelarna för 
mycket för Gullringen och när de inte hann med orsakade de en 
straff, som Aleen säkert slog in vid målvaktens högra stolpe. 
  
Efter det började jakten på en kvittering. Och trots spelövertag och 
flera bra chanser kom inte utdelningen. Med ca 10 minuter kvar gick 
ett spelskickligt Stensjön ner på 3 spelare i backlinjen och satsade 
offensivt men kontrollerat mer framåt. i 87:e minuten kom kvitte-
ringen till slut. En vacker framspelning av Aleen till inbytte Belmin 
avslutades på ett tillslag och en poäng var säkrad. Trots fler bra 
chanser för Stensjön stod sig resultatet, 2-2. 
  
Det mycket för Stensjön att ta med sig från denna match. Det hårda 
jobbet, tålamodet, det höga tempot och det kollektiva arbetet. Vi 
hoppas att vi får se fler insatser likt denna. En mycket bra premiär 
match. Fortsätt på inslagen väg. 
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Nästa match spelas borta mot Örserum därefter ännu en borta 

match mot Ekhagen innan nästa hemmamatch. Då ett derbyt mot 
Malmbäck hemma på Runeplan den 7 maj. Vi ses där! 
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Även om det är roligt att skriva om vår intressanta representationslag, så är det 

nästan lika roligt att skriva om vår ungdomsverksamhet.  

De senaste åren har ungdomsverksamheten etablerat sig som en verklig källa till 

glädje på Runeplan. Tittar man tillbaka långt i Stensjöns historia, så har ungdoms-

verksamheten blomstrat med ungdomslag ända upp på juniornivå. Och trots att 

verksamheten under några år hade det svårt, så är det kul att se att 2022 kommer 

Stensjön erbjuda 4 lag i seriespel. En grupp med unga tjejer som är på gränsen till 

seriespel och en fotbollsskola som locka unga tjejer och killar att lära känna före-

ningen, Runeplan och allt vi kan erbjuda i en vacker och lugn miljö, där alla får vara 

med. 

För att börja någonstans med att beskriva vår fantastiska ungdomsverksamhet, 

dess utövare och ledare så tänker jag att vi börjar med vårens första pokal. 

Varje år arrangerar Nässjö FF en cup på Skogsvallens konstgräs för unga talanger 

och detta året var Stensjöns Ifs P12-13 lag med och spelade.  

Från NFF’s hemsida:  

Grattis Stensjön som vann Fair Play cup för pojkar 12. Fair Play pris – delas ut till 

ett lag per klass, efter omröstning från ledarna i respektive lag hur motståndarnas 

spelare, föräldrar och ledare har agerat gällande Fair Play.  
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Dock har denna triumf inte stigit laget åt huvudet och nu har laget hunnit starta 

med gammal hederlig grusträning. 

Det är så roligt att se att fotboll inte kräver något mer än en plätt öppen platt mark, 

en boll och ett gång barn med boll så har man roligt och kan börja utveckla en ny 

generation fotbollsspelare. 

En stor eloge till ledare och barn i en fantastisk grupp. 
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För att bygga vidare på vår underbara ungdomsverksamhet så vill kommer jag ta 

upp det samarbete som gällt för de övriga tre serielagen. Inomhusträningen har 

nämligen gjort att dessa lag har samsats i Sandsjöforshallen. På tisdagar har vi dess-

utom fått tränarassistans av Christian Tenggren, som hållit i fysträning för våra unga 

tjejer och killar. 

17 killar och tjejer i blandade åldrar följer Christians instruktioner under den första 

delen av tisdagens träning. Det börjar med smidighet och styrka, fortsätter med 

löpning för att sedan gå in och köra ett styrkepass till. 

Efter det körde vi en grundläggande passnings och vändningsövning, innan vi körde 

korta men intensiva matcher. Lagen var jämna och spelet var bra. 

Ungdomarna dra sakta men säkert igång säsongen 2022. P08 var först ut, Men strax 

efter drog F08 också igång och nu har P11 kommit igång med. För att öka trycket 

ytterligare så har alla lagen fått hjälp av Hårdanäs egen Stoneman, Christian Ten-

ggren. Det började med kondition, smidighet och fysträning på Runeplan, man har 

nu flyttat till Sandsjöfors, där första delen av träningen nu är under Christians led-

ning och flåset var påtagligt. 

Det är superkul att se ungdomarna kämpa med löpningar, styrketräning och inter-

valler. Vi andra ledare Robin, Peter, Daniel och Mattias kan bara tacka och ta emot.  

Det skall bli en riktigt rolig säsong och det är härligt att se att den är igång. 
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Årsmöte 2022 gick av stapeln under kvällen under ledning av före-
ningens ordförande Sofie Torstensson och kvällens mötesordfö-
rande Håkan Karlsson. 
  
Som vanligt bjöds det på Semla och kaffe och stämningen var god. 
Mötet gick igenom föreningens verksamhet för året 2021 med en 
presentation av årsberättelsen i kortform, genomgång av budget 
och ekonomi, samt uppdaterade verksamhetsdokument. 
  
Men det fanns fler punkter på agendan denna kväll. Med stort bifall 
valdes Franc Abram till föreningens 12 hedersledamot. Mycket är 
det Franc gjort för föreningen och föreningen är tacksam för det ar-
bete han gjort och fortsätter göra. 
 
Hemsidan har även uppdaterats med en sida om historiska prista-
gare. Gå gärna in och titta under historik. 
 
Har ni bilder och information att fylla på med ta gärna kontakt med 
Mattias Eisner, mattiaseisner@hotmail.com. Så vi kan fylla på med 
mer historik. 
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För er som missade artikeln i Smålands Dagblad.  
Även om det byggts padelbanor lite överallt, så skall det bli riktigt kul 
att även Stensjön kommer att kunna erbjuda möjligheten för padel-
spel. 
Joakim Bromander från Stensjöns IF, tillsammans med Bengt Jo-
hansson och Henrik Almström har drivit igenom ett projekt som 
kommer att ge Stensjönborna en padelbana i samhället. 
Satsningen kommer ge föreningen en möjlighet att låta medlemmar 
och spelare få tillgång till alternativ träning samtidigt som det kan 
leda till fler möjligheter att erbjuda mer till alla. 
Bengt och Henrik har tillsammans startat bolaget Nömmen Invest 
och padelbanan är deras första satsning på närområdet. 
 
Initiativtagarna hoppas kunna ha en invigning i samband med någon 
match i närtid och kanske locka hit några duktiga padelspelare. 
 
Vi hoppas det kan bli bra för både föreningen och orten. 
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Seger för Nova i Campuskampen i Linköping i höjd med 1,45 och nytt personligt rekord! 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 



 

 

 


