
Stipendieutdelningen 2016, ännu en succé! 

 

Den 24 maj träffades ett 50-tal personer på CreActive i Mjärdevi för att delta i Datasaabs 

Vänners stipendieutdelning till grundskole- och gymnasieelever och utvalda pedagoger.  

För fjärde året i rad delade vi ut 20.000:-. Stipendienämnden fördelade årets belopp på 9 

stipendier.  

Förutom stipendiaterna hade flera anhöriga, vänner, lärare och DSV-medlemmar hörsammat 

inbjudan vilket bidrog till att vi fick en verklig feststämning på årets tillställning. 

 Först i raden var Olle Hansson, Wile Balkhed och Robin Ebbestad, alla från Berzeliusskolan. 

Trion hade genomfört ett projekt som bestod i att med matematiska modeller och 

datorsimulering försöka räkna ut sannolikheten för vinstoptimering vid t.ex. Blackjackspel. 

Något som ännu inte hade gett nämnvärd ekonomisk utdelning. Stipendium: 3000:-. 

 

 

Alexander Ivehammar från Katedralskolan fick 4000:- i 

stipendium bl.a. för sin insats att skapa webbaserade hjälpsidor 

för elever som söker förklaringar till problemlösningar. 



 

 

 

 

 

 

 

Reda Salman från årskurs 8B på Skäggetorpskolan har visat stor 

kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena, och har genomfört 

ett CAD-projekt mycket väl. För det får han 2000:-.  

 

Edvin Johansson, Berzeliusskolans naturvetenskapliga linje, belönades med 2000:- för sitt 

projekt att bygg en eldriven bil av begagnade delar. 

 

Klara Kindstrand från Björkö fria gymnasium hade utnyttjat sitt stora intresse för matematik 

till att skapa grafer. För det fick hon 500:-. 



Vilma Hägg Edelönn och Moa Björkman båda från Berzeliusskolans teknikprogram belönades 

för sitt stora intresse för programmering och för sitt engagemang i att intressera fler kvinnliga 

elever för detta ämne.  

Stipendium 1000:-. 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Palmgren, Katedralskolan, hade använt sitt kunnande i 

matematik och fysik och skapat en digital miljö för att utbyta 

kunskaper med studiekamrater. Stipendium: 3000:-.  

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Mennborg från Berzeliusskolan hade utvecklat ett 

objektorienterat program för 3D-modeller som gör det möjligt för 

yngre elever att fortsätta med vidareutveckling enligt egna 

önskemål. Stipendium 2000:-. 



Fredrik Lindholm är en entusiastisk lärare på Vist skola. Han 

vill utveckla teknikundervisningen för årskurs 3-6 med hjälp av 

legorobotar. Som bidrag till det får han 2.500:-. 

 

 

Efter stipendieutdelningen blev det förstås gruppfotografering. 

Därefter fick vi nöjet att höra två av våra tidigare stipendiater Oskar Renåker och Sergo 

Tadevosyan berätta om hur de använt sina stipendier och publiken fick chans att ställa frågor. 

Stipendieutdelningen avslutades med mingel och intagande av goda mackor med dryck samt 

kaffe och kaka. 

Årets stipendienämnd och tillika arrangör bestod av: 

Sivert Westerlund, Kjell Johansson, Arnold Norman, Lennart Pettersson, Bernt Magnusson, Ulf 

Andersson och Reino Florén, sammanhållande.  
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