
 

 

 

 

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:- 

                 

 

 

SIA Media 
 

Norrehedsbladet utges av SIA Media på 

Kompetenscenter Norrehed 

 

Ansvarig utgivare: Ingrid Olin-Månsson       

 

Redaktör: Jenny Nilsson  

 

I redaktionen: Ellen Palm,  Martin 

Strandberg, Carl Ingelsson  

 

Fotografer: Dan Eriksson, SIA Media, 

Bildbanken 

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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Redaktör: 

Jenny Nilsson 

 

Hej i det ostadiga sensommarvädret som börjar likna höst och väl-

komna till ännu ett nummer av Norrehedsbladet! 

 

Nu är ju de flesta tillbaka från semestern, och jag hoppas alla verklig-

en fått vila ut och njuta av sin ledighet. 

 

I detta nummer får vi läsa om hur praktikplatser förvandlas till jobb, 

om Kemiras historia och filminspelning på Norrehed. Vi fördjupar oss 

också i Råås fascinerande och brokiga bakgrund och får  veta vad 

man gör i receptionen på Norrehed. 

 

Som alltid hoppas jag att du/ni får en trevlig läsning! 

 

På baksidan av tidningen finner du som vanligt allmän 

information.  

Trevlig läsning! 

Jenny Nilsson, redaktör 
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Förr dominerade fisket, men nu är 

det mest en hamn för fritidsbåtar. 

Uppe på landborgen står vattentor-

net, som blev färdigbyggt 1916.  

 

 

 

 

 

Råå har idag blivit en omtyckt tu-

ristort, med sin närhet till havet och 

en stor camping. Rååvägen som är 

huvudgatan har många små affärer, 

och Råå sjöfart- och fiskemuseum 

kan också vara värt en närmare 

blick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett par kända personer från Råå är 

Ruben Rausing som grundade Tetra 

Pak, och Kurt Björklund, mannen 

som seglade jorden runt ett flertal 

gånger och vars båt ’Golden Lady’ 

numera finns på Råå museum. 

Jag brukar gå på Råå Vallar, se ut 

över havet och tänka på den spän-

nande historia som utspelat sig 

här.  

Råå är en liten 

idyll i södra 

Helsingborg med 

charm och gemyt. 

Ruben 

Rausing 

Grundare 

av Tetra 

Pak 

Kurt  

Björklund 

flerfaldig 

världsom-

seglare 

Råå 

hamn, 
då, och 

små-

båtsha

mnen 

nu 
Text och foto:  

Martin Strandberg 

Bildbanken 

Råå vattentorn 



 

 

Råå är ett litet fiskesamhälle i 

södra Helsingborg. Råå har fått 

sitt namn efter Råån. Åns namn 

kommer ifrån forndanska ra som 

betyder stång eller råmärke; 

gränsmärke.  

 

 

 

 

 

Bosättningar blev 

permanenta på 

1500- och 1600-

talet. Efter Skånes 

övergång till Sverige 

1658 hade Danmark vid två till-

fällen använt den flacka kust-

sträckan norr om Råå som land-

sättningsplats för väpnade styrkor 

med målet att återta de förlorade 

provinserna.  

 

Första gången detta skedde var 

29 juni 1676, då en enorm dansk 

flotta landsatte 15 000 soldater, 

vilket gav startskottet för skånska 

kriget. Kriget varade mellan 1676 

och 1679 och resulterade slutlig-

en i svensk seger.  

 

Under det stora nordiska kriget 

genomförde danskarna den 2 no-

vember 1709 ännu en landstigning 

på samma plats, men tvingades 

retirera efter slaget vid Helsing-

borg den 28 februari 1710.  

 

Därefter beslutade Karl XII att 

kustbefästningar skulle uppföras. 

Under ledning av generalmajor 

Palmqvist 1712 började man an-

lägga befästningen Råå Vallar och 

det slutfördes 1713. Någon ny in-

vasion blev det inte och 1721 slöts 

freden i Nystad. Val-

larna stod kvar då 

de inte tilläts rivas. 

 

1788 förstörde rys-

sarna hela Råå i en 

brand när de gick i land och här-

jade. Ingen vet varför det hände 

förutom ryssarna antar jag, och 

eftersom det inte fanns någon 

konflikt är det oförklarligt. 

 

Men Råå hämtade sig under 1800-

talet. Bebyggelsen består numera 

mest av lägre gathus ifrån senare 

delen av 1800-talet och början av 

1900-talet. Hamnen har en stor 

betydelse för Råå.  

Råå 
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Som många har märkt har det då 

och då under det senaste året på-

gått en filminspelning på KC Norre-

hed. Det har filmats lite överallt i 

huset, och det är SIA Media som 

håller på med detta. 

 

Utan att gå händelserna i förväg 

handlar filmen om huvudpersonen 

”Farbror Martins”  innehållsrika liv 

och följderna av detsamma, dels för 

honom själv men mest på omgiv-

ningen.  

 

Glädjande är att väldigt många på  

Kompetenscenter, både anställda 

och deltagare har ställt upp som 

skådespelare och statister. Det  

har inte bara gjort filmen möjlig, 

utan många har också visat prov på  

 

oanad skådespelartalang och im-

provisationsförmåga som överträf-

fat våra förväntningar. 

 

 

 

 

 

Dock är det väldigt mycket jobb 

med en film. Det finns fortfarande 

en hel del scener att ta även om 

flertalet är gjorda, sedan ska det 

klippas och läggas ljud. Men i de-

cember blir det i alla fall premiär i 

scenrummet  med allt vad det inne-

bär. 

Filminspelning på Norrehed 



 

 

 

 

I  receptionen på Kompetenscen-

ter Norrehed jobbar Pia, Barbara 

och Siv.  

 

 

 

Där finns det många olika  

uppgifter som ska skötas, men 

huvuduppgiften är kundservice; att 

stå till tjänst för personal och del-

tagare som arbetar här, samt för 

alla besökare och konferensgäster 

utifrån.  

 

Man sköter bokning av rum och 

konferenser (både interna och ex-

terna), gör sjuk- och friskanmäl-

ningar och kopplar vidare samtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Just konferenserna är Pias hu- 

vudsakliga uppgift som hon job- 

bar med på förmiddagarna.  

 

Ännu en uppgift hon är behjälplig 

med är färgpatroner till skrivarna 

tillsammans med Carl på SIA Me- 

dia som har ansvaret för detta.  

 

Ytterligare viktiga uppgifter i re-

ceptionen är att göra beställningar 

av kontorsmaterial, göra kopie-

ringar, hänvisa personer vidare,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vidarebefordra samtal från andra 

verksamheter inom kommunen, 

samt boka bilar och droskan.  

 

 

 

 

 

 

Receptionen 
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Siv och Barbara 

Pia 

Text: 

Jenny Nilsson 

 

 

- Men det är inga problem, för 

Nisse informerade mina chefer om 

detta på förhand, och därför finns 

det en som hjälper mig hämta sa-

ker, hitta rätt i gångarna och till-

baka. Det är riktigt bra; även skol-

praktikanter och sommarjobbare 

får samma hjälp - är det något de 

har svårt med, så väljer man ut en 

person som är kunnig inom områ-

det som hjälper.  

Det är en schysst policy på företa-

get. Det är ju sådant som gör att 

man vill stanna kvar, så länge som 

möjligt. 

 

- Vad är dina erfarenheter av jobb 

och sysselsättning innan praktik-

platsen? 

- Först var jag på Café Carizma ett 

tag, sedan jobbade jag hos Nils 

Månsson på Monpak. Jag har 

också haft jobb lite överallt; små-

jobb som att packa in godis på Ha-

ribo och dela ut reklam. 

 

- Vill du ägna dig åt detta framöver 

eller har du andra mål? 

- Nej, jag vill fortsätta med detta.  

 

- Är du på det stora hela, nöjd med  

vad din praktikplats ledde till? 

- Ja, den ledde ju till fast arbete.  

 

- Skulle du vilja rekommendera det 

här till andra som befinner sig i 

den situation du var i? 

- Ja, absolut. Men många tar inte 

praktik på allvar, trots att det är 

som att vara på ett ”riktigt jobb”. 

Man måste göra sitt bästa.  

 

- Men kontakter spelar stor roll?  

- Jag fick ju visserligen jobbet via 

kontakter, men även om det går 

till på det sättet, så måste man ju 

ändå kunna visa att man klarar av 

det man gör. Det är upp till mig 

att visa mina chefer att jag klarar 

av det. 

 

Mikael avslutar med ett par tänk-

värda ord: 

 

- Det är tydligt att om man skapar 

rätt förutsättningar så finns inga 

problem. 

Mikael tar det lugnt på 

semestern 

Text: 

Jenny Nilsson 

Foto: 

SIA Media 
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Som det stod lite om i förra numret 

arbetas det mycket inom Anpas-

sad Arbetsverksamhet (AnA) med 

att få ut deltagare i praktik på fö-

retag.  Detta ska förhoppningsvis 

sedan leda till att deltagaren kan 

få en anställning.  

 

Även om detta inte händer så ofta 

så händer det dock ibland, och i 

detta nummer träffar vi Mikael 

Noltorp som efter att ha haft prak-

tik fått en fast anställning. Det har 

han fått på LK Armatur, ett företag 

som har uppmärksammats för sitt 

arbete med att öppna arbetsmark-

naden för personer med funktions-

nedsättning. 

 

 Vi träffar Mikael Nolfors i  trädgår-

den en blåsig sensommardag. Mi-

kael är en tillmötesgående, skärpt 

och målmedveten kille med humor 

som mer än gärna berättar om sitt 

arbete. 

 

- Inledningsvis, kan du berätta om 

hur fick du din praktikplats på LK 

Armatur? 

- När jag arbetade på SIA Center, 

lärde jag känna Nils Månsson 

(handledare), som kände chefen 

på LK Armatur. Han valde ut prak-

tikplatsen åt mig, säger Mikael. 

 

- Hur länge har du varit på LK? 

- I två år, men jag är tillsvidarean-

ställd på heltid med lönebidrag 

sedan juli förra året.  

 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Jag sitter vid ett löpande band 

och monterar delar på ventiler. 

 

- Trivs du där? 

 

Mikael skiner upp. 

 

- Ja, jag trivs jättebra. Det är suve-

ränt. Vi är som en familj och vi 

ställer alltid upp för varandra till 

100 %.  Det är en stor anledning 

till att jag trivs så bra. För min del 

så gör kamratskapet stor skillnad. 

Vi har fått så pass bra kontakt att 

jag umgås med några av mina ar-

betskamrater på fritiden. Alla vi 

som arbetar eller har arbetat inom 

SIA har ju något slags handikapp, 

och mitt är att jag har svårt att 

hitta. Och LK är väldigt stort.  

Praktik blev jobb 

Mikael Noltorp 
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Ingenjörsgatan 1 

Tel: 042-10 75 71 

Transport t o r 50:-  

inkl moms 



 

 

Mina tolv första år bodde jag vid 

Högasten som låg granne med Bo-

liden eller f d Kopparverket. Där 

fanns det en skorsten som hade 

lampor som lyste rött på natten 

p.g.a. dess höjd.  Detta tyckte jag 

var spännande under min uppväxt 

och då tänkte man inte på fabri-

kens historia eller att det kunde 

vara farligt.  

 

Konsul Nils Persson (1836-

1916) bildade 1875 Skånska 

superfosfat och Svafvelsyre- 

 

fabriksaktiebolaget.  Han tillver-

kade då konstgödsel.   

 

År 1901 byggdes Hälsingborgs 

Kopparverk vid Carl Krooksgatan 

(ungefär där gamla polishuset låg). 

Sedan ansåg man att det behöv-

des en hamn, så kopparverksham-

nen började byggas och blev färdig 

1917. Året efter fick Kopparverket 

en ny ägare och ett nytt namn - 

Reymersholms Gamla Industri Ak-

tiebolag.  

Driften upphörde vid Carl Krooks 

gata 1931 och flyttades då till In-

dustrigatan söder om staden. I den 

vevan byggdes också radhusen vid 

Planteringsvägen mitt emot Heden 

som var avsedda som bostäder till 

arbetarna i fabriken vilket berät-

tats om i tidigare nummer.  

 

Nu handlade produktionen 

mest om metallurgisk inrikt-

ning för att på 50-talet bli 

mer kemikalieinriktad.   

 

1963 blev det en ny ägare - Boli-

den. Man bygger tre svavelsyrafa-

briker samt fosforsyra- och alumi-

niumsulfatfabrik. 1974 började 

man leverera fjärrvärme till 

Helsingborgs stad, ca 20% av all 

fjärrvärme på den tiden. Boliden 

Kemi AB bildades 1977. Scandina-

vian Silver Eel AB bildades 1982 

för odling av ål vilket  var ytterli-

gare ett sätt att utnyttja över-

skottsvärme.  
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 Kopparverkets historia 

 

 

Denna verksamhet såldes 2005 till 

de anställda och ingår inte längre i 

koncernen. 

 

Kemira Oy tog över och bildade 

Kemira Kemi AB 2003.  

 

En svavelsyreolycka inträffade i 

Kemiras hamn år 2005, varpå de 

södra delarna av Helsingborg 

stängdes av.  

 

År 2006 etablerade sig efter hand 

ett flertal företag i industriparken, 

vilket ställde krav på en ansvarig 

aktör med fokus på utveckling av 

området samt support till nya eta-

bleringar så  Kemira Service Part-

ner bildades.  

 

Genom åren har det kommit 

många krav på att verksamheten 

skall flyttas.  Men så har det aldrig 

blivit och verksamheten fortsätter 

som förut.  Bostäder får inte lov att 

byggas i närheten av Kemira.   

 

Jag minns att förr när man gick vid 

Råå-vallar kunde man se lyftkra-

narna i deras hamn.  Det kan man 

inte nu, eftersom det ligger ett 

gipsberg i vägen som har vuxit från 

år till år.   

 

Kemira är numera tillverkare av 

kemikalier för ett brett spektrum 

av industriella tillämpningar, bland 

annat för massa- och papperstill-

verkning, vattenrening, jordbruk, 

tvättmedel, vägunderhåll och pro-

duktrelaterade tjänster.   

 

I många år var Kopparverket och 

Helsingborgs gummifabrik de 

största arbetsplatserna i Helsing-

borg.  

 

Hur som helst kan man fortfarande 

se skorstenen som lyser rött när 

man går vid Råå-vallar.  

 

 

 

 

 

Text och foto: 

Martin Strandberg 
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