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Stensjönbladet 
Höstnummer 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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Halvårsbokslut 

Vi är mitt uppe i 2022 års säsong och det är lätt att bli fartblind. Man får tunnelse-

ende och märker knappt vad som händer runt omkring en. Och det är lätt att känna 

sig otillräcklig trots att man lägger ner så mycket tid man känner att man hinner. 

Fokuserar på sakerna man inte hinner med.  

Då är det skönt att ibland tvingas sakta ner och stanna till, lyfta blicken och titta sig 

omkring. Och då kan man inte annat än förundras av hur mycket som pågår och 

händer i ens absolut närhet. Det är också fantastiska att se hur många som hjälper 

till.  

Trots att föreningen inte mäktat med allt som vi hoppats, betyder det inte att vi 

gjort mindre än vi brukar. Vi har en fantastik verksamhet. Vi har ett seniorlag som 

tampas i division IV som har en medelålder runt 20, vi har 4 ungdomslag i seriespel. 

Till det har vi en fotbollsskola indelad i fyra grupper. Till varje grupp finns det 2-5 

ledare anslutna. Den yngsta gruppen i fotbollsskolan är större än någonsin. Allt 

detta sammantaget visar att vi har fler träningstillfällen under våren än vi haft på 

flera år. Utan verksamheten hade föreningen inte varit något.  

Men inte nog med alla timmar vi lägger på verksamheten så skapar vi mötesplatser 

och utvecklar när miljön. Bara i år har det kaklats om i de gamla ombytesrummen. 

Vi har fått hjälp av privata aktörer att bygga en Padelbana, vi har fått fiberanslutning 

till idrottsplatsen ny värmeanläggning är snart helt på plats. VI har anordnat dubbla 

utbildningsläger för Smålands fotbollsförbund.  

Man möts alltid med värme på Runeplan och så många gör det för att så många 

andra skall få det bättre. Jag har under de senaste två senaste säsongen intervjuat 

nya och gamla spelare i seniorlaget och det är vissa saker som återkommer. Varför 

valde ni att komma till Stensjön; Trygg förening, många med mycket hjärta, familjär 

känsla, ordning och reda. Och man kan inte bli annat än stolt över att vara en del av 

det. Men det finns en sak som alla som kommer utifrån inte vet och det är inte bara 

idrottsföreningen, det är hela samhället; det är Stensjön. 

Vad kan visa på det mer än årets midsommarfest. Innan pande-

min så anordna idrottsföreningen denna tillgivelse, men när klub-

ben inte mäktade med, då tog samhället vid, för det är så vi gör i 

Stensjön. Det är inte en klubbkultur, det är en samhällskultur. 

Och jag är som så många andra, en Stolt Stensjönbo! 
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Några bilder 

 - 2022 
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Seniorfotboll 

 - Möt några profiler 
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Ungdomsfotboll 

 - Flickor 2007-2010 

Ännu en säsong av dessa fantastiska grupp tjejer. VI 

har hängt ihop i flera säsonger där vi haft nya utma-

ningar varje år. För tillfället är 13 tjejer aktiva och 

vi spelar i en F08 serie och spelar 9mot9.  

 

Utvecklingen för tjejerna är ständigt uppåtgående. De-

ras förmågor växer och deras kunskap om lagarbetet och 

spelet tillsammans blir mer omfattande. Tyvärr har vi 

ledare inte lyckats med att få alla pusselbitar på 

plats i en och samma match, men vi är övertygade om att 

det helt plötsligt kommer att visa sig.  

 

De är otroligt duktiga och flitiga och vi är så stolta 

över deras prestationer. Vi har fortfarande ett par 

matcher kvar av säsongen innan vintern sveper in oss i 

mysigt mörker och krispig kyla. 
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Tjejlaget i fotbollsskolan.  

Vi är 15 glad o pigga fotbollstjejer som tränar 

varje tisdag. Innan sommaruppehållet bjöd vi in 

Malmbäcks flicklag på match, en mycket jämna o 

spännande match. Nu i höst laddar vi för fot-

bollscup i Vrigstad med 5 matcher. Säsongen kommer 

avslutas med returmatch mot Malmbäck.  

Fotbollsskolan 

 - Flickor 2012-2015 
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2022 har varit ett kul år där vi sett stor ut-

veckling bland killarna.  

Vi har klivit in i seriespel och börjat spela 

7mot7. Matcherna har varierat spelmässigt vilket 

man kunde förvänta sig första året men det vi 

framförallt tar med oss är att vi kämpar i 60 mi-

nuter. Det finns mycket fotboll i killarna och när 

allt klickar är det riktigt underhållande. Har 

även ökat upp till två träningar i veckan. Trä-

ningsnärvaron är likt tidigare år hög. 

Vi tränare upplever att det finns många starka 

viljor i gruppen vilket hör till denna ålder men 

att samanhållningen är riktigt bra. 

Extra kul att vi fått in nya killar i truppen i 

år. 

Bra kämpat killar! 

Fotbollsskolan 

 - Pojkar 2012-2013 
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Här har ni ett gäng som under året har utvecklats 

mycket både individuellt och som lag. Vi har trä-

nat mycket på passning, uppspel och kondition samt 

haft bra diskussioner gällande laganda och laget 

före jaget. Grabbarna spelar i en jämn, rolig se-

rie och har presterat mycket bra. Utmaningen för 

oss är att vi är lite för få spelare, och välkom-

nar därför gärna fler spelare. 

Vi tränare är mycket stolta över dessa grabbars 

kämpainsats, kamratskap och utveckling. Vi tackar 

dem och inlånade spelare för imponerande insatser.  

Ola, Daniel, Thomas   

Fotbollsskolan 

 - Pojkar 2010-2011 
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Midsommar festen höll på att gå om intet efter 2 

års uppehåll pga Covid. Men återigen visar Sten-

sjön upp sig från sin bästa sida. Samhällsför-

eningen letade upp eldsjälarna och såg till att 

festen återigen kunde genomföras. Detta år på bad-

platsen och uppslutningen var stor som vanligt. 

Vi tackar Kjell Wikstrand, musikerna och alla fan-

tastiska eldsjälar som klädde midsommarstänger och 

såg till att Stensjön blomstrade i sommarvärmen. 

Vårt lilla samhälle är otroliga på att ordna och 

fixa. Tack för en underbar midsommarfest. 
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Oxveckorna, tiden mellan midsommar och all-

helgonahelgen är ju enligt gamla normer, slit 

och släp utan helger och vila. I den moderna 

världen så har ju många semester upp till 5 

veckor, en del långt in i augusti. I oktober så 

drar älgjakten igång, slit och släp eller rast och 

vila får väl utövarna träta om. Kort där efter så 

är det ju potatislov och sedan är det väl strax allahelgona. Enligt teorin så borde det 

vara som mest slitsamt i september. Då blir det val. Hoppas att vi orkar med att ori-

entera oss igenom valträsket när vi nu är utan vare sig rast, vila eller helger. För oss 

Stensjönbor får vi tro att våra egna lokala politiker får så mycket poäng så att vår 

röst kan höras både regionalt och kommunalt. 

Några som i verkligheten har samlat 

på sig oxveckor är vår sjukvårdsperso-

nal. Covid 19-varianter löser av 

varandra, många drabbas för både 

andra och tredje gången och en del 

får söka sjukvård. Personal har svårt 

att ta ut utlovade kompensationer 

med mer semester, får ställa in eller flytta på planerade ledigheter. En otrolig upp-

offring för våra nära och kära. 

Semester verkar vi dock haft, alla jobbar förstås inte inom sjukvården. Detta har 

även i år avspeglat sig på vår badplats. Välbesökt dag som kväll, däremot har vi en 

känsla av att det inte varit lika mycket nattgäster. Det kan man tycka är synd då det 

kanske kunde sparat ett eller annat mindre önskvärt nattligt besök. Vi har fått ta del 

av energiuttag i form av utsparkad vägg i omklädningsrum, stulna bojar, staket som 

blir kortare och kortare, hopptorn som borde gå att välta (skam den som ger sig) och 

inburen ”ved” till grillplatsen. Dock är det många som inte orkat gå med sina sopor 

till soptunnan utan lämnat skräpet där man legat så det jämnar väl ut sig med ener-

giuttaget. 
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Nässjö Kommun har haft ferieungdomar som sett till vår badplats ett par gånger i 

veckan under skollovet. Övriga dagar så har vi engagerat ett par av Stensjöns ung-

domar att städa och sköta tillsynen. –”tänk att få vara först till en sådan här vacker 

och välstädad badplats” är ett av många lovord som kommit oss till känna. Tack för 

er insats, den märks. Vi får även passa på att tacka de Stensjönbor som värnat om 

vår badplats på andra sätt. Exempelvis när låset gick sönder till toaletten och det 

höll på att sluta med barn i baklås inne på toaletten. Finns bättre sätt att fira loven 

på. 

Sedan förra utgåvan så har vi fått upp vår båt i Rondellen. Tack till NÄÄS Bryggeri 

och alla inblandade i den historien. Ideellt arbete som genererar några kronor i er-

sättning i föreningskassan.  

Valborg kan bockas av enligt vår 

nya tradition på badplatsen. Att 

elda i sjön är ett äventyr som är 

värt att utveckla. Välbesökt. Ett 

midsommarfirande drogs även 

det på badplatsen, av ideella 

krafter med lite stöttning av SSF i 

stångbeklädnad mm. Välbesökt 

även detta.  

Trafiken tog semester och vi hade 

det lite lugnare på våra genomfar-

ter, några veckor. Nu är dock lite 

fler som har mer bråttom igen. Den tunga trafiken har svårt att hejda sig när lassen 

trycker på och våra utryckningsfordon kan förstås inte hålla igen när busarna tryck-

er på. Vardagstrafiken är dock någorlunda följsam där vår hastighetstavla visar aktu-

ell hastighet. Det syndarna inte ser är att den även mäter från andra hållet utan att 

visa i displayen. Vi är alla lite ögontjänare… Vi har en målsättning att skaffa ytterli-

gare en hastighetstavla då vi ser vilken verkan den gör. Sponsorer mottages varmt. 

Tanken med familjedag vilar i dagsläget då vi anser att det är lite för klent intresse 

för detta evenemang. Någon form av samkväm under hösten önskas så vi får se vart 

det landar. Något som piggar upp under oxveckornas slit och släp vore trevligt, 

gärna spontant. Kanske i samband med någon racketsportsturnering nu när vi fått 

utökade möjligheter genom Nömmen Invest och SIF i samarbete.  
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När då helgerna äntligen kommer ifatt igen så har vi första advent med Stensjöns 

stolta julbock att se fram emot. Kom till bocken för sång, pepparkakor och glögg. 

Redan innan semestern började det spånas i årets julklappsjakt. Ledtrådar och 

skattjakt i närmiljön, vi hoppas på någon speciell klurighet för hugade jägare i klapp-

jakten. 

När vi kommer så långt så har vi förhoppningsvis ordning på hur Sverige ska drivas. 

Jag hoppas att det inte följs av utdragna farser som minskar vårt anseende i världen 

utan kan koncentreras på vår välfärd. Inte minst här i Stensjön när vi har några 

spjutspetsar att kila in i det styrande.  

Torrväder och rekordskördar, ja, vatten saknas, elen slår i topp, bränslet stadigt 

uppåt och kronan dalar. Som sagt skördarna går mot rekordår, vi producerar mer 

och mer solenergi, transportnäringen lider en ständig brist, på chaufförer, inte på 

sysselsättning. Vilket innebär mer skatter som kommer välfärden till godo. Exporten 

ökar när kronan sjunker i värde. Och fint väder har ju aldrig varit tråkigt… 

 

SSF genom Ordf. 
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Det var året 1942 som ledarlegendaren Ingemar 

Lindqvist startade en friidrottssektion inom SIF. Det 

betyder 80 år 2022 och även Runeplan jubilerar då 

den invigdes 1952 för 70 år sedan.   

SIF:s största arrangemang någonsin var SM i ter-

ränglöpning som hade mål och start på Boda kulle 

firar 50 år – tänk vad tiden går! 

Vi i friidrotten har firat jubileumsåret med kastfem-

kamper på Runeplan och VDM på hemmaplan. 

Björkö skola har haft sin årliga friidrottsdag på 

Runeplan och flera av våra rutinerade veteraner 

ställde som funktionärer. 

SM i terränglöpning i Stensjön 1972-10-02 med 
start och mål på Boda kulle för 50 år sedan! 
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Någon friidrottsskola har inte gått att få igång. Intresset har minskat för många av 

våra friidrottsklubbar och både Sisu och Villstad har haft allt mindre grupper. Vår 

bästa tjej Nova Arvidsson har därför tränat ihop med IK Sisu detta år. På Sisuspelen 

pratade jag länge med Villstads Anders Andersson om hur svårt det är även att få 

fram nya ledare. Tidsbrist verkar vara en av orsakerna och om föräldrar engagerar 

sig så försvinner dom fort när deras barn slutar.  

Pandemin. miljöproblemen och Putins krig har också varit negativa sakar som bidrar 

till att sänka motivationen att engagera sig. 

Novas Arvidsson-09 är det stora glädjeämnet och med 13 medaljpoäng på UDM 

har hon varit bäst någonsin av alla våra tjejer som tävlat på UDM. 

Nova vann höjd i SISU-
spelen på 1,46  

nytt personligt rekord! 
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Veteranerna håller igång på bästa sätt och Ambjörn imponerar som 77 åring på alla 

sätt. Men Peter, Håkan, Laszlo, Roger och Ingvar håller hög klass och plockar medal-

jer även på VSM. 

Liv är rörelse och motion är viktigast av allt för ett långt och friskt liv. Det finns 

mängder av bevis för detta! Vi gläds därför också åt bröderna Barkös motionsgrupp 

som håller igång varje tisdag. 

 

Göran Graberg som cyklar 1000 mil även i år! 

Ambjörn Martinsson-45   
en stålman  
i SIF-friidrotten! 
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Äntligen har det då hänt. Ni som varit på Runeplan under våren har 
sett arbetet med padelbanan komma närmare och närmare målet. 
Sommaren hann knappt börja innan banan på Runeplan invigdes. 
Vi i Stensjöns IF är väldigt stolta över att våra sponsorer vill satsa 
och investera i Stensjön och göra Runeplan ännu mer attraktiv. 
Nömmen Invest, med Bengt Johansson och Henrik Almström, har 
finansierat banan och Joakim Bromander har varit drivande i före-
ningen för att få tillstånd banan.  
Ett mycket lyckat samarbete som nu gör att det går att spela padel i 
Stensjön. 

Boka via  
https://www.matchi.se/facilities/stensjonpadel 
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Att känna gemenskap och rörelseglädje i Stensjön! 

 

Känslan som infinner sig när kroppen får vara ute, andas friskluft i alla väderlekar, 
svettas och utmanas samtidigt som vi gör det tillsammans är stärkande.  

Som inbiten och uppväxt Stensjönsbo är jag (Evelina) ytterst tacksam för det som 
samhället har erbjudit och erbjuder i form alla sorters aktiviteter av aktiva medmän-
niskor som ger av sig själva. Som några kanske vet är jag delaktig i fotbollsskolan 
och månar om rörelseglädje för barn vilket jag upplever att många vuxna inte minst 
föräldrar också värnar om! Men för att vi ska vara goda förebilder för samhällets 
barn och unga behöver vi vuxna också må bra och känna rörelseglädje, därav upp-
kom delvis träningarna på onsdagar. Första passet på Runeplan ägde rum iår en 
snöig aprilkväll och vår förhoppning är att fortsätta så länge det finns ett intresse.  
Det är olika hur många vi är på passen, men sammanlagt har 29 stycken personer 
deltagit vid minst 1 tillfälle.  

Vi som organiserar träningarna är glada amatörer som vill röra på kroppen och våra 
förhoppningar är att skapa ett tillfälle som erbjuder rörelse som kan anpassas uti-
från individuella behov och förutsättningar.  
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Var: Runeplan 

När: onsdagar 19.30-20.30 

Hur: Uppmjukande uppvärmning till musik som sedan övergår till 
träningskonceptet Tabata (stations baserade styrkeövningar i in-
tervaller 20x10 sek gånger 8). Därefter ett kortare pulshöjande 
pass till musik som sedan avslutats med avslappnande yoga lik-

nande stretching. 

Ta med: Vattenflaska och liggunderlag 

 
Mer info: Ansök om medlemskap i facebookgruppen:  
Träning i Stensjön 2022, eller hör av er till någon av oss ansvariga! 

Alla är välkomna!  
 
//Evelina Angselius, Linda Andersson & Marlene Trinker.  
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Runeplan invigdes 31 augusti 1952 och männen bakom skapandet av Runeplan var 

Victor Carlsson, Ingemar Lindqvist och Tore Einar, men även ordförande Olle Jo-

hansson var involverad i arbetet. Runeplan är uppkallad efter SIF:s förste storlöpare 

Rune Gunnarsson från Kristersnäs strax intill Björkö skjutbana, som vann DM-silver 

och brons på femtiotalet i terränglöpning. 

När Runeplan invigdes 1952 var det Ole Johannsson som var ordförande och som 

höll invigningstalet. Arbetet med att skapa en idrottsplats i Stensjön hade börjat 10-

talet år tidigare. Och turerna kring var idrottsplatsen skulle förläggas var många. 

Placeringen av idrottsplatsen 

Vi vet från gamla protokoll att placeringen av en gemensam idrottsplats för Sten-

sjön och Björköby planerades i Rödjenäs. Stensjöns IF var positiva till detta förslag, 

medan Björkö GoIK sa nej, med motiveringen att det var för långt från samhället 

Björköby till Rödjenäs.  
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Enligt rykte var det invid gamla Björköbyvägen strax efter avtagsvägen mot Aggarp 

och 100m nedanför höjden med de fina bokarna i den s.k. "kohagen" som var till-

tänkt som plats. Läget var ungefär 4½ km från båda samhällena. 

Ett annat läge för Runeplan som diskuterades var parkeringen invid nuvarande 

Stensjöns badplats. 

Och ett tredje alternativ var strax efter de två röda stugorna som ligger invid gamla 

Nässjövägen 500 meter innan Sonarp.  Alternativt på vänster sida efter den röda 

stugan mot Nässjö. 

Nu blev det istället inköp av mark av Sixten Karlsson, som var Stig Karlssons pappa 

och vackrare plats än intill sjön Stensjön får vi verkligen leta efter.  

Idrottsplatsens utveckling 

I första hand var Runeplan med sin skifferstybb gjord just för friidrott. När Göran 

Graberg första gången besökte Runeplan 1954 fanns inga hus på denna idrottsplats. 

Det fanns en entrékur som antagligen tagits ner från festplatsen i Pallarp. I denna 

kur förvarades diverse friidrottsredskap. Till exempel fanns det inte någon gräsklip-

pare i klubbens ägo förrän på 1960-talet, utan i början slog en bonde gräset någon 

gång i månaden med häst. 
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Men med årens lopp har Runeplan växt till 

en av Smålands vackraste idrottsplatser och 

den imponerar på många av alla besökande 

föreningar varje år. Göran Graberg ordnade 

på 1960-talet förrådsutbyggnaden, som vår 

löpare och snickare Jörgen Kraft gjorde. Det 

som idag är mer känt som de gamla omkläd-

ningsrummen. 

På 70-talet anlades grusplanen när fotbollen 

kom igen efter flera år med uppehåll nu med 

allt större framgångar. Den nya omklädnings-

byggnaden kom till 1982 när fotbollen återigen krävde större utrymmen. Bygget 

gick på 600000kr. Läktaren vid A-plan byggdes och invigdes 1989. Invigningen var i 

samband med Sheijken Cup och ledes av Klas Ingesson, då i IFK Göteborg.  

När föreningen på 1992 behövde ersätta samlingslokalen i gamla SIF-stugan bygg-

des en samlingslokal i anslutning till omklädningsrummen. Under samma period 

rustades de gamla omklädningsbyggnaderna samt förråden upp. Lasse Lennartsson 

var en drivande kraft i båda projekten ihop med Franc Abram och Lars-Göran Her-

mansson. 
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Mellan 1996-2000 var det Gunnar Engmalm, med huvudansvar, som såg till att B-

plan gjordes av Nässjö Åkeri och kostnaden var för detta projekt var 800000kr. 

2008 hade bidraget för B-plan löpt med 50000 kr per år och då var Olle Johansson 

och Göran Graberg på fritidschefen om en 10-årig fortsättning av detta bidrag till 

allvädersbanor. Invigningen skedde redan 2011 och banorna på 1,2 miljoner var då i 

hamn efter en insamling på en halv miljon. 

2016 färdigställdes ytterligare en tillbyggnad av klubbhuset. En förlängning som 

inhyser en aktivitetslokal, handikapptoalett, samt ett efterlängtat extra förrådsut-

rymme. Många volontärer och frivilliga har under de senaste året hjälpt till för att 

färdigställa tillbyggnaden. 

2019 var det så dags igen då Nässjö kommun drog igång sin kampanj, En halv miljon 

idéer. Samhället rösta fram ett förslag om ett ute gym, det så kallade "Ingemars 

gym", som då placerades i anslutning till Runeplan. 

Mellan åren 2018-2021 renoverades många utrymmen i lokalerna. Man plockade 

bort bastun som fanns i anslutning till omklädningsrummen för att kunna bygga en 

ny tvättstuga. Även duschutrymmena renoverades och blev helkaklade, köket mo-

derniserades rejält samt att kontoret gjordes om. 
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Nästa stora tillskott till Runeplan då några privata investerare slog sina påsar ihop 

och byggde en padelbana mellan B-plan och utegymmet. Padelbanan invigdes 2022. 

Vi ser med spänning framemot vad som skall ske härnäst. Runeplan är ett arv väl 

värd att förvalta. 
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Karl Olsson i traktorn och 
hans far jobbar i gräset 
medan Franz tittar på! 

 
Kort från Tore Lindqvist samling! 

Ännu en bild från vårt kära Stensjön. 

Tagen från Tore Lindqvist samling. 
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