
 

 

 

 

Norreheds Kök & Matsalar 

Öppettider 8.00 - 15.30 

tel. 10 71 88 

Lunchbeställningar innan 11.00  

 

Vi serverar frukost, lunch och eftermiddagskaffe  

 

Dagens lunch, även vegetariskt 50 kr  

Salladsbuffé ingår i dagens lunch  

Enbart salladsbuffé 25:-  

 

Pajer eller crêpes: utan sallad 25:-  

               med sallad 35:- 
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Brandinfo 
 

På Kompetenscenter Norrehed finns 

utrymningsplaner uppsatta på olika 

ställen.  

 

Vid brand: 
 

Stäng alla dörrar och fönster samt 

bege dig fortast möjligt till den ge-

mensamma uppsamlingsplatsen: 

asfalten framför hunddagis. 

Café Carizma tel. 10 56 40 

Öppettider kl. 9.00-15.00 

Alla deltagare i caféet har funktions-

hinder, vilket gör att det kan ta lite tid 

i kassan och att bullar/mackor kan se 

olika ut.  

 

Lämna gärna jämna pengar och inte 

stora sedlar.  
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Vi lever ju i förändringarnas tid, och det sker ju både i stort och i 

smått. Hela länder är i gungning under den rådande ekonomiska kri-

sen, vädret blir mer och mer oförutsägbart och regn– eller värmere-

kord slås på löpande band. Detta leder ju till att många människor 

får förändrade livsvillkor och måste rätta sina liv efter nya förutsätt-

ningar. 

 

Inom uppdrag lever vi också i ständig förändring, mer eller mindre, 

vilket Fredrik Röstenius berättar om i detta nummer. Även Komvux 

får anpassa sin verksamhet på olika sätt. En intervju med rektor Hå-

kan Claesson berättar hur. 

 

Övriga artiklar handlar ju också om förändringar; Miatorp, en stads-

del som förändrats, och pengar; förändras inte namnet på valutan 

gör värdet det! 

 

Det enda som tack och lov inte förändrats är vår profil, Olle Larsson, 

mr Kulijuli som går in på sin 24: säsong som programledare i Grytan! 
 

Trevlig läsning och sommar 

önskar 

Norrehedsbladets redaktion 

Förändringar...........3 

Miatorp……...…... 6-7 

Innehåll : 

Komvux………….…4-5 

Information…...12 

Profilen…......…8-9  
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Sedan kallades de för daler, och 

senare för riksdaler. Namnet kronor 

har våra mynt haft sedan år 1873, 

och silverhalten i myten försvann 

helt omkring 1970.  

Förr så fanns det flera olika sorters 

mynt i Sverige. En sorts mynt an-

vändes vid utrikeshandel. I olika 

delar av Sverige hade man faktiskt 

olika sorters mynt även om det 

fanns en sorts mynt som gällde i 

hela landet. Under 1600-talet bör-

jade man att använda plåtmynt här 

i Sverige. Men efter ett tag slutade 

man med det då mynten var för 

stora och tunga.  

Istället började man att använda 

sedlar att betala med. Detta var år 

1661. Faktiskt fick man själv be-

stämma sedlarnas storlek. I mitten 

av 1700-talet  infördes fasta valö-

rer för sedlarna.  

I mitten av 1660-talet öppnade de 

första bankerna i Sverige och Sveri-

ges Riksbank grundades 1668. Un-

der årens lopp hade olika banker 

gett ut pengarna men 1903 be-

stämdes det att bara Riksbanken 

fick ge ut sedlarna och så är det 

fortfarande. Själva sedlarna och 

mynten tillverkas idag i Finland.   

Nu är det snart dags för nya sedlar 

och valörer om några år.  Men går 

det åt skogen med Europas eko-

nomi kanske det blir ekorrskinn 

och snäckor igen, vem vet…. 

 
Text: Ellen Palm 

Foto: Bildbanken/       

          SIA Media 

Sveriges första mynt från år 995 

Plåtmynt från 1600-talet som 

kunde väga upp till 19 kg 
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I denna artikel ska ni få läsa lite 

om pengars historia; Vad man 

hade för slags pengar förr i tiden, 

vad dom hette, om en valutaunion 

och annat.  

Hur gjorde man för länge sedan, 

innan man hade uppfunnit pengar, 

när man behövde varor och saker? 

Jo,  man bytte varor eller saker 

med varandra. Man använde det 

som var värdefullt då, som de 

flesta satte värde på och som var 

lätta att byta till andra varor, ex-

empelvis salt, ekorrskinn, snäckor 

eller stenyxor.  

Senare kom man på att man 

kunde börja betala med bitar av 

ädelmetaller, koppar och järn. Då 

hittade man också på ett speciellt 

viktsystem där metallbitarnas 

värde berodde på hur mycket de 

vägde. Men förutom vikten behöv-

de man också veta halten silver 

och guld i metallbitarna. Så därför 

kontrollerade staten metallbitarna 

och satte kontrollstämplar på 

dom. När väl detta steg var taget, 

anser man att det var mynt.  

De allra första mynten - som pro-

ducerades som mynt, och inte 

bara var metallbitar med kontroll-

stämplar på - kom mellan åren 

500 och 600 före Kristus. Detta 

var i Turkiet. En tid senare började 

man tillverka och använda mynt 

även i Grekland, i Romarriket och i 

arabvärlden.  

Romarrikets mynt spreds till andra 

länder i Europa. På denna tid 

fanns det inte mynt i Sverige. Men 

romarrikets mynt kunde man ändå 

använda här, och under en period 

kunde man faktiskt använda 

samma mynt, de romerska, i alla 

länder i Europa! Så det har ju fak-

tiskt funnits europeiska valutaun-

ioner långt innan dagens valutau-

nion där man har euro, kom till. 

De allra första sedlarna tillverka-

des i Kina någon gång mellan åren 

618 och 906 e kr. 

 De första svenska mynten tillver-

kades någon gång mellan åren 

995 och 1000, och namnen på 

våra mynt har skiftat genom åren. 

Under medeltiden här i Sverige 

kallades mynten för penningar. 

Pengar 
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Vi har bett Fredrik Röstenius reda 

ut begreppen angående de föränd-

ringar som har skett inom uppdrag.  

På ett samverkansmöte den 18 juni 

beslutade nämligen Fredrik Röste-

nius, verksamhetschef uppdrag, att 

alla som jobbar med de interna ar-

betsplatserna inom enhet sam-

hällsuppdrag och arbete (SAR), 

samt Ann Malmborg och Liselotte 

Persson, ingår från och med den 1 

september 2012 i enhet utredning 

och kartläggning inför arbete (UKA) 

med Gunilla Andrén som närmaste 

chef. Gunilla kommer  då att återgå 

till att jobba heltid. 

Detta leder till att Gary Jönsson slu-

tar som enhetschef för enhet SAR. 

Från och med den 1 juli börjar han 

istället som samordnare för dessa 

interna arbetsplatser i UKA. Även 

Ylva Johansson kommer att fungera 

som samordnare inom UKA. 

Fram till årsskiftet är Ann-Charlotte 

T Jellhede, tidigare matchare på 

näringslivs och matchningsenhet-

en, tillförordnad enhetschef för 

SAR (där till exempel jobbtorget 

och ark ingår). 

Fredrik förklarar: - Förändringarna 

görs dels för att renodla och för-

stärka rehabverksamheten inom 

uppdrag, det finns nämligen ett be-

hov av mer rehabinsatser för våra 

målgrupper.  

Den andra orsaken är att fokusera 

på genomförandet av tre spår i 

jobbtorget; unga, vuxna och perso-

ner som behöver språkstöd.  Dessa 

riktlinjer drogs redan i höstas efter 

önskan av våra beställare. 

-  Detta är bara en början, jag tror vi 

kommer att jobba med både rehab 

och språkstöd i jobbtorget också, 

Jag skulle vilja ha ett större och 

mer individuellt jobbtorg där man 

kunde lägga in en rehabinsats för 

de som behöver, men det blir 2013 

eller 2014 i så fall. 

  

Förändringar på Norrehed 

Text och foto: 

SIA Media 

Fredrik Röstenius 

 



 

 

Vi brukar ju göra reportage om 

olika verksamheter som ingår i 

”uppdrag”, och denna gång handlar 

det om Komvux Kärnan. Vi fick en 

pratstund med Håkan Claesson, 

rektor på Komvux Kärnan.  

 

- Komvux har funnits sedan 60-

talet, berättar Håkan, och det star-

tade med att 

vuxna skulle få 

chansen att ta 

igen det man inte 

hade klarat i ung-

domsskolan.  

 

- Vad erbjuder 

man, undrar vi? 

 

Han svarar: - Vi har 

gymnasiekurser 

som motsvarar 

gymnasieskolans 

utbud, ett 40-tal 

olika kurser för de 

som tänker söka 

till högskolan el-

ler vill skaffa nå-

gon kurs för yr-

kesutbildningar.  

 

Sedan har vi motsvarande högsta-

diets kurser; svenska, engelska 

och matte framför allt. Och sedan 

har vi ju Svenska Som Andra Språk, 

SFI, och där har vi ungefär en 550-

600 elever. Just SFI är en väldigt 

stor bit, ca 40 % av vår verksamhet.  

 

-Vad brukar det största skälet 

vara till att man studerar på Kom-

vux? 

 

-När man inte kan få ett jobb p g a 

av att man saknar utbildning så 

kommer man hit. Så arbetslöshet-

en är ju en stor anledning. Det har 

blivit lite viktigare nu, att man har 

ett slutbetyg på gymnasiet. 

 

- Hur många elever 

har ni i dagsläget? 

 

- Vi brukar ha unge-

fär 1200 elever på 

skolan varje termin, 

och av dessa går 

500-600 på heltid.  

 

-Vad säger eleverna 

generellt om sin 

upplevelse av Kom-

vux?  

 

- Vi gör utvärdering-

ar varje termin, så 

kallade termins-

enkäter, och vi har 

en femgradig skala. 

Vi får värden på runt 

4,5 upp till 4,7- 4,8 i snitt.  

 

Hur stor beläggning har ni? 

 

- Vi ligger på runt 90-95 %, vilket är 

bra. Dock tycker vi att vi får för lite 

pengar. Vi tvingas ju att göra för 

stora grupper, helt enkelt. Det är 

jobbigt både för svaga elever och 

lärarna.  

Komvux Kärnan 
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Håkan Claesson, rektor och  

enhetschef 

 

 

 

revykungarna Hasse & Fredy i Ny-

årsrevyerna.  

Jag var också under tre år medpro-

ducent tillsammans med Bertil & 

Einar Nilsson för Kul i juli. Jag fick 

därefter uppdraget att dra igång 

Kul i juli med beprövat "folkfest-

koncept" och det blev en formida-

bel succé. Och på den vägen är 

det.  

Nöjesgrytan Kul i juli firar i år 44 

år, varav 24 med mig som produ-

cent och programledare.  

 

Har du någon favoritartist du 

skulle vilja ha på Kul i juli?  

 

- Styrkan med Kul i juli är att väl-

digt många av Sveriges artistelit 

har gästat Kulijuli. I år får vi hit Mr 

Diggiloo - Lasse Holm - som har 

med sig både Thomas Petersson 

och Magnus Johansson.  

Men visst. Carola Häggkvist, Chris-

ter Sjögren, Lasse Berghagen och 

Björn Skifs är några som jag varit i 

kontakt med och ännu inte gett 

upp hoppet om att få hit till Gry-

tan. Så håll tummarna för kom-

mande år!  

Om HIF och Ramlösa Södra FF 

hade spelat i samma division, vem 

hade du hållit på? 

 

- Det hade ju varit en modern Da-

vid mot Goliat-kamp. Så självfallet 

hade jag hoppats på "Södra", som 

präglat hela mitt fotbollsliv där jag 

varit ungdomsledare, tränare och 

ordförande i hela 30 år och spelat 

mängder av matcher.  

Men visst, i min egenskap av hon-

nörsmedlem i HIF, så hade nog ett 

oavgjort resultat bäst motsvarat 

mitt känsloläge.  

 

Om du inte var i underhållnings-

branschen  -  vad skulle du arbeta 

med då?  

 

- Jag skulle nog jobbat med 

samma saker. Jag har haft för-

månen att få kombinera mina ordi-

narie jobb med mängder av under-

hållningsuppdrag.  

 

Vad tycker du är bäst med Helsing-

borg?  

 

- Utan tvekan Grytan i Helsingborg. 

En otroligt vacker park i historisk 

miljö med en helt fantastisk amfi-

teater som varje tisdag i juli blir 

knökafull — med folk i alla åldrar - 

och något för alla! 

 

Vi önskar Olle lycka till och mycket 

sol — åtminstone på tisdagar! 
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Text: Martin Strandberg 

Foto: SIA Media 

 

Månne en 

blivande 

program-

ledare för 

Kulijuli? 



 

 

Nästa profil i vår serie är Olle Lars-

son, bland mycket annat mest 

känd som programledare för Kuli-

juli i Grytan. Det är en upptagen  

man med många strängar på sin 

lyra, men vi lyckades få tag på ho-

nom i farten.   

 

Här kommer ”8 frågor” till Olle! 

 

Vad har du arbetat med innan Du 

började i underhållnings-

branschen?  

 

- Fick som 17-åring jobb som or-

dermottagare av olja, kol och koks 

på Sylvan & Qvibelius. Jag inledde 

sedan en bankkarriär i "spar-

bankeriet" som via konsulent, för-

säkringsansvarig, kamrer, mark-

nadschef ledde till titeln bankdi-

rektör. 

Efter det fick jag ett erbjudande 

från Helsingborgs Dagblad att bli 

marknadschef. Var i HD-

koncernen totalt 10 år, varav de 

tre sista som VD, chefredaktör och 

ansvarig utgivare för gratistidning-

en Mixen - numera Lokaltidningen 

- som HD ägde på den tiden.  

 

När du var barn, vad ville du arbeta 

med när du blev stor? 

 

- Min dröm var att bli lärare. Men 

jag blev skoltrött och slutade med 

en praktisk realexamen på Prak-

tiska Realskolan i Helsingborg. En 

fantastisk skola!  

 

Har det någonsin hänt att du har 

gjort bort Dig på scenen och i så 

fall hur?  

 

- Gjort bort mig är väl ett ganska 

starkt uttryck, men visst händer 

det att det blir felsägningar och en 

och annan miss både med manus 

och presentationer. Jag har därför 

med åren blivit mer noga med för-

beredelser och planering. Varje 

scenframträdande är en ny utma-

ning som man måste ha stor öd-

mjukhet inför. 

 

Hur kom det sig att du började 

med underhållning?  

 

- Av en ren slump. Min pappa var 

ordförande i Lussebäckens Fritids-

förening på Brunnbäcksgatan som 

bedrev en omfattande fritidsverk-

samhet, bl.a. då teaterverksamhet. 

Jag fick därefter vara med hos 

Profilen 
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Artikelförfattaren med Olle 

Larsson 
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- Särvux ligger ju också i huset?  

 

- Ja, på Särvux har vi 

en verksamhet för 

ungefär 75 elever, 

men de går som ett 

komplement till sin 

dagliga verksamhet. 

Man går i små grup-

per, där man jobbar 

enskilt, och får hjälp 

av en lärare  

 

- Har det gjorts 

några förändringar 

på Komvux senaste 

tiden?  

 

- Ja, numera ska man  kunna starta 

när som helst, vi brukar ta in elever 

fram till ungefär knappt halva kur-

sen. Man ska även kunna läsa på 

distans, och kunna gå i grupp om 

man vill det.  

 

Sedan ska man utgå från individen, 

att man gör studieplaner, det är 

väldigt viktigt att man har ett mål 

med kurserna.  
 

Håkan berättar om ytterligare 

förändringar: - Just nu står vi 

inför många förändringar; det 

har kommit en helt ny skollag, 

man har nya förordningar, även 

nya kurser på gymnasiesidan.  

 

Vi får också nytt betygssystem; 

precis samma system som man har 

i ungdomsskolan. Man ska ha bok-

stavsbetyg igen, från A till E, och 

sedan ett F som är ”Icke godkänt”.  

 

Den som vill är ju 

alltid välkommen att 

besöka oss och få 

mer information. 

Man kan sitta med 

på lektioner, prata 

med andra elever, 

om man är nyfiken 

på att gå här.  

 

Och när man söker 

till Komvux  gör man 

det genom Lärcent-

rum (på Järnvägsga-

tan), så man behöver 

inte komma hit. Man 

är i alla fall välkommen hit att få 

information och se hur det funge-

rar först.  

Komvux Kärnan 

 

 

 

Text och foto: 

SIA Media 



 

 

Kompetenscenter Norrehed ligger 

i stadsdelen Miatorp som är en 

stadsdel i södra Helsingborg. Den 

avgränsas i norr av Strandbadsvä-

gen och Hästhagsvägen, i söder av 

Högasten, i öster Landskronavä-

gen och i väster Industrigatan.  

9 juli 1749 färdades Carl Von 

Linne genom Miatorp på sin resa 

till Helsingborg. I stadsdelen finns 

ett flertal grönområden och  rester 

av tallplanteringen ifrån 1800-

talet finns kvar vid Triangeln.  

Vid Planteringsvägen i Miatorp 

fanns det förr många gamla affä-

rer.  

Där fanns en garnaffär som jag 

kommer ihåg och där var jag med 

både min mor och min mormor. 

Damen som hade garnaffären var 

en riktig go gammal tant. Vid si-

dan om fanns det en fiskaffär där 

det rann vatten på fönsterrutorna. 

Gunnars konditori som snart ska 

bygga ut med en cafédel har också 

funnits länge på Miatorp 

I östra delen av Miatorp finns bo-

stadsområdet Lussebäcken. Husen 

där är flerfamiljshus och uppfördes 

1949 – 1951. Jag var där mycket 

som barn eftersom min mormor 

passade mig. Vi handlade äpplen 

där som de plockat i trädgården.  
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Lite om Miatorp 

Samma 

motiv — 

Gunnars Konditori 

 

Lussebäcken 

 

 

olika 

tider 

 

 

Edward och Gerda Lindell som 

bodde på Skogsgatan i början av 

1900-talet skulle emigrera till 

USA. De reste med Titanic och om-

kom. Gerdas vigselring hittades i 

en livbåt och är nu i släktingars 

ägo.  

Midsommardagen 1975 vaknade 

vi av att det smällde flera gånger. 

Det höll på i en timme. Det var en 

lastbil lastad med gasoltuber som 

hade vält i korsningen Hästhags-

vägen och Planteringsvägen.     

Gasoltuberna for in i huset som låg 

där, exploderade och började 

brinna. Det for också gasoltuber 

genom stora delar av Miatorp. Hu-

set där gasoltuberna for in blev så 

illa skadat att man fick riva halva 

huset. Som tur var blev ingen män-

niska skadad eftersom alla var 

bortresta. Den delen som finns 

kvar där är numera vandrarhem.  

2005 var det friidrotts-SM på He-

den.  Där tävlade Carolina Kluft, 

systrarna Kallur, Johan Wissman 

och Stefan Holm. Jag och min far 

var där och tittade.  

Miatorp har som sagt sin historia. 

 

Text och foto: 

Martin Strandberg 
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Olyckan 1975 och huset 

som det ser ut idag 

Edward och Gerda Lindell fram-

för sitt hus på Skogsgatan 

 

Foto: Gösta Krook 

 


