
 

 

 

 

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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Gästredaktör: 

Isabella Stahl 

 

Välkommen till årets sista Norrehedsblad. Det har blivit fyra nummer i år, 

och reaktionerna har överlag varit positiva, så vi fortsätter i samma anda. Vi 

har märkt att det finns ett behov av att få reda på vad som händer i huset, 

och våra intervjuer med praktikanter har varit uppskattade. Mixen med våra 

andra artiklar har också känts bra.  

I detta nummer kan ni läsa om en nyinflyttad verksamhet som heter EIA 

Utbildning. Vi har också intervjuat verksamhetschefen Fredrik Röstenius 

som gett oss lite klarhet i alla omflyttningar på Norrehed och annat nytt. 

Eftersom det snart är jul så har vi också två sidor om julen. Det finns också 

en personlig betraktelse om HIF samt historien om Facebook med en enkät 

om Facebook här på KC Norrehed.  

Trevlig läsning, en God Jul och ett Gott Nytt År  

Redaktionen  
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För de som inte har Facebook fungerar 

det så här:  man kan på Facebook ska-

pa sin egen profil och ställa in i inställ-

ningarna var man bor, när man är född, 

var man jobbar och vilka som är ens 

intressen, till exempel. Man kan också 

lägga till foton, och andra medlemmar 

som ens vänner, som man kan skicka 

meddelanden till och chatta med. Som 

tur är bestämmer man själv hur mycket 

av ens profil som de andra medlem-

marna kan se.  

På Facebook finns det tusentals intres-

segrupper som man kan gå med i. Vem 

som helst kan faktiskt skapa en egen 

grupp. På sidan finns det tusentals 

applikationer, som oftast är skapade 

av företag., det finns också många spel 

som man kan spela.  

Men det gäller att vara uppmärksam 

på applikationerna, för om man går in 

på vissa, så kan Facebook få ens kon-

touppgifter! Men man måste godkänna 

att Facebook får ens kontouppgifter 

och ibland tillgång till ens foton, innan 

man går in på en applikation. Applika-

tioner kan också sprida virus.                                                              

             

Vi har gjort en enkät här på KC Norre-

hed om hur många som använder Face-

book och lite andra frågor som rör det-

ta. I diagrammet ovan ser du hur man 

har svarat på nedanstående frågor. Blå 

färg för ja och röd för nej/inget svar. 

Så på KC NH är det alltså t ex ca 60% 

som är medlemmar på Facebook. 

1. Är du medlem på Facebook? 

2. Om du är medlem, har du varit det 

längre än ett år? 

3. Om du inte är medlem, tror du att 

du kommer att bli det i framtiden? 

4. Vilka kan se hela din profil på Face-

book? Är det alla eller vänner och 

vänners vänner? 

5. Har du blivit vän med folk på Face-

book, som du har känt tidigare och 

tappat kontakten med? 

6. Har du lärt känna nya människor 

på Facebook? 

7. Om du har lärt känna nya männi-

skor på Facebook, har du träffat 

dem i verkligheten?  
 

Text: 

Ellen Palm 



 

 

De flesta människor, i alla fall i de 

rika länderna, har väl hört talas om 

Facebook! Sidan har ju under de se-

naste åren blivit en jättestor commu-

nity, eller ett socialt medium och en 

social nätverkstjänst, som det ju ock-

så kallas.  

Facebook grundades den 4 februari 

2004 av Mark Zuckerberg, och hans 

rumskamrater vid Harvarduniversite-

tet i USA. Men vid denna tid var The 

Facebook bara till för studenter vid 

Harvard och hette The Facebook, då 

elevkataloger i USA hette just The 

Facebook.  

2005 fick även high school-studenter 

vid andra universitet i USA bli med-

lemmar,  senare även elever i Eng-

land, Australien och Mexiko. Till slut 

öppnades Facebook för alla i USA och 

i september 2006 öppnades sidan för 

alla i hela världen. Ja, om man har fyllt 

13 år alltså, som man måste vara för 

att bli medlem.  

Idag har Face-        

book omkring 

750 miljoner 

medlemmar, och 

det blir bara fler 

och fler som går 

med. Sidan finns 

idag på över 70 språk. De flesta an-

vändarna bor i USA. Även Europa och 

Sydostasien har många användare.  

Idag ägs Facebook av företaget Face-

book Inc, som är ett aktiebolag. Mark 

Zuckerberg är VD och huvudkontoret 

ligger i Kalifornien. 

Men det är såklart inte alla som gillar 

Facebook! Sidan har fått mycket kri-

tik genom åren. Facebook har kritise-

rats mycket för sina säkerhetsbrister. 

Till exempel har det hänt att folk som 

inte är medlemmar har kunnat läsa 

allt man skrivit i loggen. Det har ock-

så hänt att folk har fått tag i medlem-

mars kontouppgifter. Virus sprids 

snabbt mellan användarna. 

En del tycker att det är fel att Face-

book får använda informationen man 

har i sin profil. Nyligen har det kommit 

kritik när det gäller annonserna som 

kommer upp när man är på sidan. Vad 

det är för någon sorts reklam beror 

ibland på vad man har skrivit i loggen 

och vad de logginlägg handlar om 

som man gillar. Det visar man ju ge-

nom att klicka på Gilla-knappen. 

 

Facebook 

10

 

 3 

Det har flyttat in en ny verksamhet på 

KC Norrehed. Det väcker naturligtvis 

vårt intresse så för att stilla vår undran 

ser vi till att anordna en liten intervju.  

Verksamheten heter EIA Utbildning 

och där arbetar Eina Linder som är ut-

bildningsledare, Wivi Ringström som är 

arbetsterapeut samt Åse Lundèn-

Welden som jobbar som lärare.  

EIA Utbildning har två lokaler, den ena, 

kontoret, ligger där ARK:s kontor låg 

tidigare. Den andra ligger vid sidan om 

datasalen. Där bedrivs bland annat 

yrkesinriktad utbildning för vuxna för 

särskilt anpassade arbeten.  

Denna serviceutbildning är till för de 

som är intresserade av att få ett arbete 

inom äldreomsorg eller café och re-

staurang, men som behöver en särskild 

anpassad utbildning för att nå de må-

len. Utbildningen är på två år.  

- Vi läser olika 

kurser, säger 

Carina, som är 

deltagare och 

går sista året 

på utbildningen. 

- Vi har vård och 

omsorg, matlag-

ning på freda-

garna, vi har kommunikation och sam-

spel, teori och praktik.  

Som mest kan åtta personer gå utbild-

ningen, för närvarande är det sex delta-

gare. Eina får frågan om deltagarna får 

jobb efter utbildningen.  

- Vi har haft en avslutad utbildning tidi-

gare och där fick 6 av 8 arbete.  

Deltagarna som går utbildningen trivs 

jättebra och är mycket nöjda med 

handledarna. EiA Utbildning arbetar 

också med utbildning och handledning 

till personal som arbetar inom LSS-

verksamheter, och du kan läsa 

mer om verksamheten på 

hemsidan www.eia.nu.  

Som avslutning säger Eina 

att alla är mycket nöjda med 

mottagandet här ute på Nor-

rehed. 

EIA Utbildning 

Eina, Irene, Carina och Wivi 

Eina Linder 

Text och foto: 

Helen Persson / Rickard Hansson 

http://www.eia.nu


 

 

 
Vi har träffat vår verksamhetschef 

Fredrik Röstenius för att få lite klar-

het i alla omflyttningar i huset samt 

nya verksamheter.  

 

Då detta nummer kommer ut har en 

av de två verksamheterna, Jobblotsen, 

upphört då den slutade den siste no-

vember.  

 

Den som är kvar heter EIA utbildning. 

Det är Eina Linder som ansvarar för 

den, och hon hyr två 

kontor, det ena är 

ARK:s gamla kontor, 

det andra ligger vid 

sidan om datasalen. 

Se separat artikel 

om EIA utbildning.  

 

ARK har fått ett stör-

re kontor som ligger 

mellan Ungsam och 

Media då man blivit 

fler i personalen ef-

tersom deltagarna 

blivit fler. Denna utök-

ning gäller till Mars.  

 

Sedan finns det två Finsam-

verksamheter i huset sedan tidigare, 

GPS och Samordningsgruppen. GPS 

ligger kvar vid Friskvården och kom-

mer att stanna i huset åtminstone 1-2 

år till, och Samordningsgruppen har 

flyttat till HISO:s gamla lokaler bred-

vid SIA Media.  
 
Annars är det bara enskild personal 

som har flyttat. Det finns också flera 

nyanställda coacher på Jobbtorget 

och matchare på Näringsliv.   

 
En stor förändring är att från första 

januari så kommer Ingrid Olin Måns-

son bli chef över konferensdelen och 

receptionen på KC Norrehed och det 

blir då en daglig verksamhet.  

 

Tidigare var det förvaltningens sup-

portavdelning som har haft ansvar för 

själva konferensdelen och receptio-

nen. Men från första januari blir det 

alltså vi själva som tar över detta och 

det blir Ingrids ansvar. Vi tror att det 

blir bättre både för 

alla deltagare och för 

oss som jobbar här.  
 
Gunilla Andrén som 

är enhetschef på 

UKA är sjukskriven 

till och med sista 

december, så Ylva 

Anderson vikarierar 

för henne under den 

perioden. 

 

Som framtiden ser ut 

nu finns det behov av 

fler lokaler. Det är roligt att det finns 

människor utifrån som vill hyra loka-

ler, sen har vi nästan alltid själva be-

hov av lokaler.  

 

Deltagarantalet ser också bra ut. Det 

blir nog samma volym som i år, alltså 

rätt så många deltagare så framtiden 

ser rätt så ljus ut. Det ser bra ut för 

nästa år. Jag känner mig rätt positiv 

just nu.  

Nytt på Norrehed 
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Text: 

Linnéa Waertel 

 

 

Det var under 1500-talet som tys-

kar på idén att ta in granar i hem-

men, men det dröjde ända tills mit-

ten av 1700-talet innan svenskar 

började ha julgranar i hemmen. 

Dock var det väldigt ovanligt då.  

 

 

 

 

 

 

 

Jultomten hade ingenting med ju-

len att göra förrän på 1860-talet. 

Förr i tiden trodde en del nordeuro-

péer att tomtar levde på gårdar,  

hade grå kläder och var mycket 

korta, som små barn. De ansågs 

ha övernaturliga krafter.  

I mitten av 1800-talet kunde man 

ibland se bilder på helgonet Sankt 

Nikolaus i jultidningar, det såldes 

julkort med bilder av honom. Un-

der 1860-talet blandades traditio-

nen med hustomtar och traditio-

nen med Sankt Nikolaus ihop, och 

sedan dess har ju tomtar varit en 

symbol för julen!  

1957 sändes den första julkalen-

dern i radion. Det blev sedan en 

tradition, och varje jul sedan dess 

har man sänt en julkalender. Jul-

kalendern i TV har sänts varje år 

sedan 1960. Den för de flesta vik-

tiga traditionen, att se på ”Kalle 

Anka och hans vänner önskar God 

Jul”, har vi haft sedan 1959.  

Sandtomte i Indien 

Text: 

Ellen Palm 
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Fader Frost, Rysslands 

”jultomte” 

Glada tomtar i Australien 



 

 

Som alla, eller i alla fall de flesta, 

vet, så firas ju julen till minne av 

Jesu födelse, och den varar från 

den 24 december tills tjugondedag 

knut den 13 januari. Tyvärr så vet 

man inte exakt hur länge man har 

firat jul.  

 

Under de första århundradena ef-

ter Jesu födelse firade man inte 

hans födelsedag, det började man 

först med på 200-talet, då i flera 

kristna europeiska länder. 

 

 

Men då var det den 6 januari man 

firade, inte 24 december som nu.  

 

Det har nu gått ungefär tusen år 

sedan Sverige blev kristet, och 

man började fira jul här.  

 

 

Det är inte alla kristna som firar jul 

den 24 december. Det är bara vi i 

Norden, tyskar och polacker som 

firar jul då. I de flesta länderna i 

Europa firar man jul den 25:e, eller 

den 7 januari om man är ortodoxt 

kristen, förutom grekerna som fi-

rar jul den 25 december.  

 

Även i Sverige firades julen förr på 

Juldagen, men det tog slut när lan-

det blev protestantiskt.  

 

De allra flesta jultraditioner vi har i 

Sverige idag kommer från 1700-, 

1800-, och 1900-talen. Men tradi-

tionen att ge varandra julklappar, 

har vi haft ännu längre, sedan 

1600-talet.  

 

Men varför heter det just julklapp? 

Jo, det beror på att man på 1600-

talet klappade på dörren till den 

man skulle ge presenterna till, 

slängde sedan in presenten och 

sprang iväg. 

Lite om julen 

Vår klassiska jultomte 
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Sankt Nikolaus 
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Ingenjörsgatan 1 

Tel: 042-10 75 71 

Transport t o r 50:-  

inkl moms 



 

 

Många Helsingborgare har minnen 

eller personliga kopplingar  till 

HIF, och här ska jag bland annat 

berätta om mina egna. 

 

HIF grundades 4 juni 1907 genom 

en sammanslagning  av idrottsfö-

reningarna Svithiod och Stattena 

IF, och på herrsidan har man haft 

stora framgångar. HIF har vunnit  

allsvenskan sju gånger: 1929, 

1930, 1933, 1934, 1941, 1999 

samt 2011, då HIF tog ”trippeln”, 

nämligen att man som första lag 

vann Allsvenskan, Svenska Cupen 

och Supercupen samma år. 

 

HIF kallades mjölkkossan efter att 

man 1925 drog storpublik och kas-

sörerna i de allsvenska klubbarna  

gnuggade händerna av förtjusning.  

 

Efter att Olympia byggts om berät-

tade jag för min far att jag varit 

och tittat på HIF mot IFK Göteborg 

och att där var 17 275 personer.  

 

En del personer satt på tak och 

andra  satt uppe på bajamajor. Ef-

ter det bestämdes det att 17 100 

personer är max.  Då berättade 

min far att när han var där 1954 

var det publikrekord med 26 154 

personer.  

 

Nu lite om mina minnen av en del 

HIF:are.Min far berättade för mig 

att min farfar kom hem med en 

fotboll till min far i början på 1940-

talet som han hade fått av en ar-

betskamrat som kallades  Svarta 

Blixten.  Jag  frågade vem det var 

och fick svaret att det var en fot-

bollsspelare i HIF som hette Malte 

Mårtensson. Han spelade 612 

matcher mellan åren 1933-1952. 

Han spelade också i landslaget.  

 

Min mors styvfars bror Stendy Ap-

peltoft  spelade också i HIF på 

1940-talet.  
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En helsingborgares minnen av HIF  

HIF 1944-45 

Knutte Kroon, legendarisk 

vänsterytter och måltjuv 

 

 

I 

Ramlösa där jag bodde brukade en 

man besöka sin dotter (vår gran-

ne), och min far berättade att det 

var den legendariske  Rio-Kalle 

eller Kalle Svensson som han he-

ter. Jag undrade vem det var och 

fick reda på att Kalle varit målvakt 

i HIF i 639 A-lagsmatcher mellan 

1944-1962. Rio-Kalle  blev hans 

smeknamn när han spelade med 

landslaget 1950 i Brasilien och 

tog brons. Han arbetade som 

brandman till vardags.  

 

En avlägsen släkting till mig var 

med att spela upp HIF till allsvens-

kan 1992 efter 24 år, nämligen 

Henrik (Henke) Larsson. När jag 

bodde på Skaragatan såg jag Hen-

ke i tvättstugan när han hjälpte sin 

fru  Magdalena att tvätta. Då viss-

te jag det inte, men jag fick veta 

att vi var släkt när jag började 

släktforska.  

 

En annan spelare som spelat i HIF 

är Patrik (Sundet) Sundström . Vi 

gick båda på Elinebergskolan och 

jag träffade honom ofta hos en 

kompis. Han kom alltid med en 

fotboll som han gick och studsade 

på.  

 

Jag är ingen fotbollsfanatiker, men 

det värmer när det går bra för HIF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Text och foto: 

Martin Strandberg 
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Kalle Svensson 

Rio-Kalle hyllas då det begav 

sig 


