
 
Årsberättelse för föreningen Gamla Blackebergare 
avseende verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2017 
 
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 16 mars. 

 
Styrelse 

Anders Luthbom, ordförande   Nyval 

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 

Peter Hellström, ordinarie    Nyval 

Leif Armstrong, suppleant    Omval 
 
Valberedning 

Ragnar Persson, sammankallande  Omval 

Göran Blänning   Omval 

Thorleif Grinndal    Omval 

 
 

3. Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft fem sammanträden. Arbetet har bedrivits inom 

fyra områden: 

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 2017 arrangerade föreningen sju egna program, inklusive årsmötet.  

Dessutom var medlemmarna välkomna till finalen i skolans retoriktävling och 

föreställningarna av musikalen ” American Idiot”. 

 

Årsmöte 16 mars  

Vårens aktiviteter startade med ett lugnt, välordnat årsmöte den 16 mars. Avgående 

ordförande Peter Hellström avtackades för sitt förtjänstfulla arbete och till ny ordförande 

valdes Anders Luthbom. Det planerade mötet med skolans kurator måste tyvärr skjutas upp 

och läggas på framtiden.  

 

Årsmötet följdes på sedvanligt sätt av eftersits med glatt mingel och samling kring en lättare 

supé som föreningen som vanligt bjöd på. Familjen Carlos Banda serverade denna gång en 

härlig wienerschnitzel med de klassiska tillbehören och till kaffet chokladtårta. 

 

KA Almgrens Sidenväveri 19 april 

Det är spännande att lära känna det Stockholm som en gång var. KA Almgrens Sidenväveri 

var på 1800-talet Skandinaviens största kvinnoarbetsplats under några decennier och är nu det 

enda kvarvarandet sidenväveriet i Norra Europa där det fortfarande framställs siden om än i 

liten skala. Väveriet/Museet drivs idag av femte generationen Almgren och vår guide från 

familjen gav oss 25 deltagare vid besöket i april en lysande historiebeskrivning om 

verksamheten. Till den sedvanliga eftersitsen lockades flertalet med, denna gång till 

Melanders Fisk- och Skaldjursrestaurang i Söderhallarna. 

 

Etnografiska Museet 17 maj  

Ett 20-tal Gamla Blackebergare promenerade ut till norra Djurgården och besökte 

Etnografiska museet som vårens sista programpunkt. Museet är en del av 

Världskulturmuseerna, vårdar ca 200 000 föremål och har stora samlingar från Kina, Japan, 

Korea, Sydostasien, Oceanien, Syd- och Nordamerika samt  Afrika. Vi fick se museets skatter 

från dåtid till nutid från Världens alla hörn. Efter visningen väntade en måltid på 

museirestaurangen MatMekka. 

 

Golftävling 17 augusti  

Något dussin av föreningens golfare slöt upp när föreningsmästerskapen Blackegolfen åter 

arrangerades på Sollentuna golfklubb. I motsats till förra gången vi höll till där var vädret nu 

strålande. Hjalmar Brundin vann. 

 

Kulturhuset Stadsteatern 23 oktober 

Kulturhuset slogs samman med Stadsteatern 2013. Syftet var att bättre samordna byggnadens 

alla aktiviteter. Nu finns här i den mycket stora byggnaden med alla sina våningsplan bland 

annat Hörsalen, flera teaterscener, flera bibliotek och utställningsgallerier och serveringar. 26 

deltagare i visningen guidades genom alla våningsplan och över stora ytor av en mycket 

kunnig guide med information om allt som redan hänt och allt som ska hända framöver i 



byggnaden. En riklig och fräsch buffé med smaker från Thailand och Kina på restaurang Pong 

i närheten fick avsluta kvällen. 

 

Höstfesten den 10 november  

Som vanligt lyste marschallerna upp den gamla skolentrén när vi gamla blackebergare 

samlades till sedvanlig höstfest. Festen var inne på nionde året och intresset håller i sig även 

om en spektakulär play-off match i fotboll för andra gången reducerade antalet gäster något. 

Denna gång var temat ”Svensk höst” och vi njöt av Carlos gudomliga oxrullader, patéer och 

pajer med äppelkaka och vaniljsås som dessert. Samtliga kunskapsstipendiater fanns på plats, 

vilka öppna, trevliga och begåvade ungdomar. Så härligt att få tillfälle att träffa dem! En av 

skolans rektorer, Lisa Sandborgh berättade om ”läget” i skolvärlden och skolans bibliotekarie 

 Einar Spetz berättade om sin verksamhet. Ännu en lyckad höstfest. 

 

Hallwylska Museet  6 december  

30 Gamla Blackebergare besökte Hallwylska Palatset i julmånaden. Det var max antal museet 

kunde ta på en visning. Vi fick en mycket duktig och trevlig guide, Azmara Nigusse, som 

visade sig ha tagit studenten i Blackeberg. Det finns många termer för museiguide. Vi har 

tidigare mött museipedagoger, och Azmara  kallades  museivärd. Efter den intressanta 

visningen gick vi till Sturekatten, ett av Stockholms klassiska ”kondis”, för en måltid i 1700-

talshuset.  

 

Rekrytering och stöd för jubileer 

Under hela verksamhetsåret pågår arbetet med att informera om föreningens aktiviteter, 

samarbetet med skolan/dagens elever samt att värva nya medlemmar. Medlemsbladet skickas 

ut i två nummer årligen och delas också ut vid olika programaktiviteter där icke-medlemmar 

också kan tänkas närvara. Efter vårt framtagande av aktuella bostadsadresser för de 250 

personer som tog studenten 1967 skickades februarinumret även ut till alla dem med ett 

följebrev om föreningens existens tillsammans med en inbjudan till ett senare under våren 

genomfört 50-årsjubileum som ordnades av en festkommitté ur den årskullen. Webbplatsen 

ger liksom medlemsbladet löpande information om föreningen. Dagens elever får kunskap om 

föreningen genom alla stipendier som delas ut och ser oss även i verkligheten när Gamla 

Blackebergare intar skollunchen i skolan första-tisdagen-i-månaden. 

 

Kommunikation med medlemmarna 

Under verksamhetsåret har Medlemsbladet utkommit i två nummer, ett i februari och ett i 

september. Upplagan har varit omkring 700 exemplar för att tillgodose inte bara föreningens 

medlemmar och besökare på våra program utan också skolans bibliotek, rektorer, vissa lärare 

och en del övrig personal. Dessutom har tidningen skickats till tidigare elever som inbjudits 

till studentjubileer.  

 

Vi har av portoskäl prövat en något tunnare papperssort utan att det har satt märkbara spår i 

kvaliteten på text- och bildtryck (svartvitt). Tidningen publicerades i färg på föreningens 

hemsida där alla 31 utkomna nummer finns och på skolans anslagstavla. 

 



Webbplatsen har under året haft 55 besök dagligen. Som ansvarig för kontakt med 

medlemmarna har Lennart Holmqvist regelbundet via e-post informerat och påmint om 

kommande program och tisdagsluncher. 
 

Samverkan med skolan 

Den viktigaste delen av föreningens engagemang i skolan består av stipendier, priser och 

ekonomiska stöd. Under 2017 bidrog föreningen med sammanlagt 28.960 kr, vilket redovisas 

nedan. Detta gör föreningen välkänd i skolan. Vi är också synliga på vår egen anslagstavla i 

elevernas skåphall, där bland annat vårt innehållsrika Medlemsbladet finns att tillgå. Ett antal 

föreningsmedlemmar och andra ”gamla blackebergare” kommer dessutom till skolan för att 

äta lunch en gång i månaden. 

 

Sedan några år tillbaka bidrar föreningen till andrapriset vid skolans retoriktävling i samarbete 

med Rotary. Tävlingen ägde rum under mars månad med ”Lyckligt ovetande eller olyckligt 

vetande” som tema. Årets andrapristagare blev Michaela Mattsson och tilldelades 4.000 kr. 

 

Föreningen Gamla Blackebergares sommarstipendium för insatser som bidragit till 

kamratskapet och sammanhållningen på skolan tilldelades 2017 Markus Bitar och Fredrik 

Magnusson. Priset delas ut vid skolans sommaravslutning och är på sammanlagt 5.000 kr. 

 

Torsdagen den 21 december höll Blackebergs gymnasium julavslutning med bland annat en 

bejublad show på temat Evert Taube och utdelning av priserna i Gamla Blackebergares 

uppsatstävling, som i år hade lockat 52 deltagare till temat ”Fritt ord – till varje pris?”. Första 

pris, 3.000 kronor, tilldelades Benjamin Tjäder, andra pris, 2.000 kronor, fick Erik Orrje, 

tredje pris, 1.000 kronor, gick till Selma Rezagic. Fyra hederspriser à 500 kronor tilldelades, 

utan inbördes ordning: David Demir, Ella Kettunen, Hanna Petersson och Lisa Nytell. 

 

Föreningen bidrar med 6.000 kr till skolans Kunskapspris, som delas ut i Nobelprisets sex 

”kategorier”. De sex kunskapspristagarna i Nobels prisämnen presenterades vid föreningens 

traditionella Höstfest, som ägde rum fredagen den 10 november. Följande pristagare 

belönades: Fysik: Teo Brolin (NA15D), Kemi: Iman Ebrahim (NA15D), Biologi: Clara Cao 

(NA15D), Språk och litteratur: Wilma Kedhammar (NA16NM), Fred: Jämlikhetskommittén 

samt Ekonomi: Linnea Svedberg (EK15C). 

 

Föreningen bidrog 2017 med 3.000 kr per termin till kurators ”handkassa” för att kunna hjälpa 

behövande elever med mindre penningbidrag utan något byråkratiskt krångel.  

 

I skolans källare finns numera  - i ett särskilt förvaringsrum -  ett arkivskåp, vilket får 

disponeras av föreningen. Meningen är att alla protokoll, räkenskaper, medlemsblad och 

diverse annan dokumentation från tidigare år skall förvaras i detta utrymme. 

 

4. Medlemsantal 
Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 326 medlemmar, varav 17 ständiga och 4 

hedersmedlemmar. 



5. Årsredovisning 

Det gångna verksamhetsåret visar ett mindre planerat underskott, 6.784 kr. Såväl likviditet 

som soliditet är mycket god, 113.088 kr. Balans- och resultatrapport återfinns tillsammans 

med övriga handlingar inför årsmötet på föreningens webbplats. 

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

årsredovisningen. 

 

Stockholm februari 2018 

Styrelsen 

 

 


