
 

 

 
Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare 
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015 
 
1. Föreningens ändamål 
Föreningen Gamla Blackebergare har till uppgift att befrämja kontakten mellan dem som gått 
i Blackebergs realskola/läroverk/gymnasium, att befrämja samarbetet mellan gamla elever, 
lärare och skolan och att lämna skolan verksamt stöd på olika sätt. 
 

2. Styrelse och övriga funktionärer 
Utsedda vid årsmötet 11 mars. 
 
Styrelse 
Peter Hellström, ordförande   Omval 
Bengt Palmlöf, vice ordförande   Omval 
Marianne Berggren, programaktiviteter   Omval 
Kerstin Eliasson, programaktiviteter  Omval 
Lennart Holmqvist, jubileer, medlemsrekrytering Omval 
Göran Mattisson, skattmästare  Omval 
Marie Nehlmark   Omval 
Anne Marie Poignant, sekreterare  Omval   
Lena Rönnerfält, jubileer, programaktiviteter Omval 
Hans Wolf, redaktör    Omval 
 
Revisorer 
Hans Säfwenberg, ordinarie   Omval 
Leif Armstrong, suppleant    Omval 
 
Valberedning 
Ragnar Persson, sammankallande  Omval 
Göran Blänning   Omval 
Thorleif Grinndal    Omval 
 
 

3. Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft fem sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 
fyra områden nämligen: 

o Programverksamhet 
o Rekrytering och stöd för jubileer 
o Kommunikation med medlemmarna 
o Samverkan med skolan 

 
I det följande redovisas årets arbete under dessa rubriker. 
 
Programverksamhet 
Under verksamhetsåret 2015 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet.  
Dessutom var medlemmarna välkomna till finalen i skolans retoriktävling och 
föreställningarna av musikalen ”Grease” i maj. 
 



 

 

Årsmötet 11 mars 
Årsmötet 2015 förlöpte i god ordning under ordförande Peter Hellströms ledning. Göran 
Mattisson kunde presentera det ekonomiska resultatet i sin första årsredovisning som 
skattmästare. Den ekonomiska behållningen är betryggande trots att föreningen gjort 
betydande insatser för stipendier och stöd till eleverna. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. 
Därefter bjöd föreningen som vanligt på god förtäring i skolans matsal. 
Ett verkligt uppskattat inslag under kvällen var andrepristagaren i uppsatstävlingen 2014, 
Lukas Björklund, som varit förhindrad att ta emot sitt pris vid julavslutningen och i stället 
kom på årsmötet. Med sitt öppna och trevliga framträdande bidrog han i hög grad till den 
goda stämningen. Alltid trevligt att möta skolans duktiga elever. 
 
Medelhavsmuseet 16 april 
Medelhavsmuseet är för många ett ännu okänt världskulturmuseum mitt i centrala Stockholm. 
30 föreningsmedlemmar fick dock lära sig mycket under ett museibesök där i april. 
Gravkammaren med mumier i kistor gav inblickar i Egyptens 7000 år gamla historia och 
speglade samtidigt områdets kultur. Genom en världsunik 3D-teknik kunde museet också visa 
en människomumie på ett virtuellt obduktionsbord. Lika mycket imponerade den stora 
Cypernsamlingen med sina cirka 1000 terrakottafigurer uppställda till kult kring en helig sten. 
Med en måltid inspirerad av Medelhavsköket avslutades aftonen. 
 
Riksarkivet 19 maj 
Vårsäsongens programverksamhet avslutades i regnigt väder med ett besök på Riksarkivet i 
Marieberg, Kungsholmen, dit arkivet flyttade 1968 till kärnvapensäkra lokaler. Drygt 20 
gamla blackebergare fick en utmärkt guide, Karin Borgkvist Ljung, som först gav oss en 
föreläsning ovan jord om bl a Riksarkivets historia och funktion. Därefter åkte vi långt ned i 
underjorden och såg intressanta dokument, som vi inte fick röra.  Eftersitsen ägde rum på 
Lilla Asien vid Västerbroplan.  
 
Golfmästerskap 2 september på Sollentuna GK 
Årets tävling blev en riktig prövning för de som kom till start. Det var ett riktigt uselt väder på 
morgonen och det bidrog till att antalet anmälda som var 16 till slut blev 9 som startade. Det 
regnade horisontellt när vi började och det blev i och för sig något bättre efterhand men då var 
alla deltagare både blöta och frusna. 
 
Den som bäst klarade av strapatserna var Arne Lindgren som vann på 34 poäng. Tvåa Björn 
Valentin, 33, och trea Peter Hellström, 32 poäng. 2016 kommer mästerskapet att spelas på 
Arnes hemmabana Bro-Bålsta GK. Håll utkik på hemsidan efter information när det närmar 
sig.  
 
Julius hus 14 oktober 
På Bondegatan finns ett kvarter som rymmer mycket Stockholmshistoria. Brödfabrikören 
Julius Westerdahl lät där i slutet av 1800-talet uppföra sitt bostadshus med paradvåning, 
kontor och bageribyggnad. Fem generationer i släkten har bebott huset som nu renoverats och 
öppnats för visningar för allmänheten. Ebba Hedberg, uppväxt i paradvåningen, lät oss 21 
besökare ta del av familjens fascinerande historia, till stora delar också så småningom 



 

 

förknippad med den tidens finansvärld. För flertalet avslutades kvällen på den grekiska 
restaurangen Dionysos. 
 
Höstfesten 13 november 
Stipendier och samvaro hör till hörnpelarna i Gamla Blackebergares verksamhet. För sjätte 
året i rad lyste föreningen upp mörka och trista november med en välbesökt höstfest. Omkring 
60 middagsgäster hade infunnit sig. Bland dem befann sig sju av skolans elever. För tredje 
året i rad delades nämligen kunskapspriser ut i ljushallen till dessa unga begåvningar i 
”Nobels sex ämnen”: fysik, kemi, biologi (medicin), ekonomi, litteratur och fred. Av inbjudna 
rektorer hade Jenny Rångeby tackat ja. 
 
Höstfesten, denna gång med franskt tema ägde rum i ”pentrydelen” av skolmatsalen, 
dekorerad med rödrutiga dukar och mängder av ljus. Familjen Banda överträffade sig själva i 
fantastiskt vällagade franska delikatesser. På menyn fanns allt från Bouillabaisse, Croque 
Monsieur, Salade Nicoise, Quiche Lorraine, Boeuf Bourguingon fram till goda ostar med 
frukt och som dessert en underbar Mousse au Chocolat. Då har ändå inte den underbara 
laxmosaiken nämnts…..Oj, som vi åt och så trevligt det var. 
 
Moderna Museet 1 december 
En mörk decemberkväll besökte ett drygt 20-tal gamla blackebergare Moderna Museet för att 
se två helt väsensskilda utställningar. Den ena var ”En bildberättelse om det goda hemmet” 
med foton av två fotografer,  Anna Riwkin och Björn Langhammar, som bägge skildrade 
romernas liv. Utställningen fokuserade på den politiska och sociala utvecklingen åren 1955-
1965. Den andra utställningen var Olafur Eliassons ”Verklighetsmaskiner” med en fläkt som 
cirklade i oregelbundna banor ovanför våra huvuden, vatten som frenetiskt pumpades upp i 
kaskader samt en mosstäckt vägg. Olafur Eliasson är en bildkonstnär med dansk/isländsk 
bakgrund som arbetar med många olika medier,  bl a  installationer, måleri och skulptur. Ljus, 
färg, form, vind och vatten är centrala inslag i hans konst. 
Eftersitsen var vid långbord i Museets restaurang med middag och tankar kring olika 
”verkligheter”. 
 
Rekrytering och stöd för jubileer 
Föreningen vill verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna och ett bra 
samarbete med skolan och vill dessutom kunna bidra med stöd/stipendier till dagens elever. 
När detta sedan genomförs blir föreningens existens också känd. Med detta som mål ordnas 
därför programaktiviteter där även icke-medlemmar är välkomna, ges tips och råd vid t.ex. 
50-årsjubileer där många av gästerna kanske tidigare inte känt till föreningen. Generösa 
stipendier och priser utdelas till dagens elever i föreningens namn. I Medlemsbladet och på 
föreningens hemsida, som ju är öppen för alla, finns också all information om 
verksamheterna. Medlemsbladet delas ut vid många programaktiviteter, t.ex. höstfesten. 
Första-tisdagen-i-månaden-lunchen i skolans matsal leder ofta till spontana samtal mellan en 
gästande föreningsmedlem och en av dagens elever, kanske en ny ung framtida medlem? 
 
 



 

 

Kommunikation med medlemmarna 
Under 2015 har två nummer av Medlemsbladet publicerats, ett i februari och ett  i september. 
Båda har varit åttasidiga och tryckts i svartvitt av Wasa Grafiska i Ulvsunda i 500 exemplar 
vardera.  Det har även lagts ut i färg på hemsidan där samtliga dittills 27 nummer av tidningen 
kunnat läsas. En pappersversion i färg har satts upp på föreningens informationstavla i skolans 
skåphall vid uppgången till matsalen.  
 
Tidningen har också delats ut till gamla blackebergare som inte varit medlemmar men dykt 
upp på program eller möten med jubileumskommittéer och studentjubiléer i skolan. 
 
Gamla Blackebergares hemsida har under året haft 72 besök dagligen. Där har man kunnat få 
snabb information om utdelning av föreningens stipendier och andra aktiviteter.  
Medlemmar som uppgivit e-postadress har regelbundet fått påminnelser om program och även 
om luncherna i skolan den första tisdagen varje månad.   
 
Samverkan med skolan 
Den viktigaste delen av föreningens engagemang i skolan består av de olika stipendier, priser 
och ekonomiska stöd som föreningen bidrar med – under 2015 uppgick summan till 29 990. 
Detta gör föreningen välkänd i skolan. Vi är också synliga på vår egen anslagstavla i 
elevernas skåphall och ett antal föreningsmedlemmar kommer till skolan för att äta lunch en 
gång i månaden. 

2003 inrättades föreningens sommarstipendium till elever som bidrar till sammanhållningen 
och blackebergsandan. 2015 delades stipendiet om 5 000 kr av fem elever: Sophia Huda, 
Johan Bossér, Olivia Johnsson, Fanny Voltaire och Louise Hazell. Priset delas ut vid skolans 
sommaravslutning. 

Föreningens uppsatspris har delats ut sedan 2008 och intresset har växt för varje år. 2015 fick 
vi mer än 70 bidrag. Åtta av bidragen belönades med en sammanlagd prissumma om 8 500 kr. 
Delat första pris Eje Åhs, S3B, och Stran Aldur, S3A, tredje pris, Benjamin Tjäder, S1B och 
fem hederspris San Aref , S1B, Nathalie Demir, E2B, Benjamin Hjorth, E2D och Alice 
Hugosson, NS3, Klara Malmström, SIB. Priset delas ut vid julavslutningen. 

Sedan några år tillbaka bidrar föreningen till andrapriset vid skolans retoriktävling i samarbete 
med Rotary. 2015 blev Julia Lindberg, NS2 andra pristagare och fick 4 000 kr. 

Sedan 2013 bidrar föreningen till skolans Kunskapspris som delas ut i Nobelprisets 
sex ”kategorier”. Priset sponsras med 6 000 kr av Föreningen Gamla Blackebergare. Vinnarna 
2015: Biologi: Veronica Enblom N3d, Fysik: Alfred Isaac N3a, Kemi: Jonathan Jilg N3a, 
Litteratur/språk: Henrik Åkerberg N2b, Fredspris/Samhällskunskap: Tania Toufani S2b, 
Ekonomi: Nicole Hoang Nguyen E3b. 

Sedan den 1 januari 2013 bidrar föreningen till kurators ”handkassa” för att kunna hjälpa 
behövande elever med mindre penningbidrag utan något byråkratiskt krångel. Föreningen 
bidrog med 3 000 kr under 2015. Från och med 2016 uppgår föreningens bidrag till 3 000 kr 
per termin.  

 

4. Medlemsantal 
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 334 medlemmar, varav 20 ständiga och 4 
hedersmedlemmar. 



 

 

5. Årsredovisning 
Det gångna verksamhetsåret visar ett smärre överskott. Såväl likviditet som soliditet är 
mycket god. Balans- och resultatrapport bifogas årsberättelsen, 

6.  Hemställan 
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner föreliggande årsberättelse och fastställer 
årsredovisningen. 

 

Stockholm februari 2016 

Styrelsen 

 
 


