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Do you know the history behind H&M? Read on to find out why the iconic company
uses just two letters for its brand name, and other interesting tidbits. RD.COM
Knowledge Brain Games Andrew Gombert/Epa/REX/ShutterstockFounded in 1947,
Swedish. It turns out there's a surprising story behind this fast-fashion retailer's
name. ‘Shop TODAY with Jill Martin’: Everything you need to get ‘Back to the Basics’
Sections Show More Follow today More Brands Have you ever wondered how certain.
The clothing company is the first to roll out a new sustainability scorecard for its
products. An award-winning team of journalists, designers, and videographers who
tell brand stories through Fast Company's distinctive lens The future of i. Sunglasses
+ Narrow sunglasses with plastic frames and sidepieces, and tinted, UV-protective
plastic lenses. SizeThe model is 175cm/5'9" and wears a size NOSIZE CompositionPet
70%, Polymethyl methacrylate 30% Art. No.1018057001 Throughout the decades,
M*A*S*H has remained a popular television show. Even though the hit CBS television
series was only on air from 1972 to 1983, fans including the younger generation
continue to talk about it. No one seems to forget how. Oversized Jacket + Conscious
Oversized jacket in woven fabric with linen content. Notched lapels, single-button
fastening at front, and welt front pockets with flap. Lined. Size The model is
175cm/5'9" and wears a size XL Fit Oversized Comp. Helicobacter pylori (H. pylori) is
a type of bacteria that infects your stomach. An H. pylori infection may be found in
more than half of the world's population, although most do not realize they have it
because they do not get sick from it. The human body is made up of several critical
systems — one of which is the digestive system — that are essential to our health.
When the digestive system isn’t working properly, the consequences can become
uncomfortable and painful very qu. Chenille Slippers + Slippers in soft, rib-knit
chenille. Foldover leg section with an opening at back and faux fur lining. Faux
shearling lining, faux shearling insoles, and fl Seamless Bralette + Soft, non-wired
bralette in ribbed jersey designed with the minimum number of seams for a seamless,
comfortable feel against the skin. Adjustable shoulder straps and lined cups with
removable inserts that shape the bust. Read more about H&M on Fast Company An
award-winning team of journalists, designers, and videographers who tell brand
stories through Fast Company's distinctive lens The future of innovation and
technology in government for the greater good. Conscious Oversized jacket in woven
fabric with linen content. Notched lapels, single-button fastening at front, and welt
front pockets with flap. Lined. Size The model is 175cm/5'9" and wears a size XL Fit
Oversized Composition Shell: Viscose 81%, Linen 12%, Polyester 7% Lining: Polyester
100% Art. No. 0997577001. Fortunately, H. pylori can be treated at any stage,
although the form of treatment varies based on the severity of the condition, the
patient's age and the exact symptoms. It's common to take multiple medications to
ensure the infection is eliminated. Two different antibiotics taken simultaneously can
help prevent antibiotic resistance in the bacteria, while acid-reducing medications
give the stomach lining a chance to heal. What Do I Need to Get An Absentee Ballot?.
World Changing Ideas New workplaces, new food sources, new medicine--even an
entirely new economic system. How Does Culture Influence the Supernatural
Creatures We Believe In?. About the author Adele Peters is a staff writer at Fast
Company who focuses on solutions to some of the world's largest problems, from
climate change to homelessness. Previously, she worked with GOOD, BioLite, and the
Sustainable Products and Solutions program at UC Berkeley, and contributed to the
second edition of the bestselling book "Worldchanging: A User's Guide for the 21st
Century.". Complications from infection include developing ulcers because of the
damage that H. pylori does to the lining of the stomach and small intestine. You could
also develop a condition called gastritis, which is an inflammation of the stomach. The
worst-case scenario would be the development of stomach cancer due to an
untreated H. pylori infection. B acteria like Helicobacter pylori (H. pylori) are often
behind gastrointestinal conditions, such as peptic ulcers and even stomach cancer. H.
pylori infects the stomach and is particularly dangerous because most people don't
realize they have the bacterial infection until they develop painful symptoms. On the
positive side, it's possible to treat the infection, even years after it starts, but to do
so, you need to recognize the potential symptoms of H. pylori. Work Life Admit it, you
love Kenny G: How his creativity starts with trust (and way too much practice). How
did Gatorade get its name? The meanings behind your favorite brands. What Are the
First Things to Consider for Wedding Registries?. Impact The first passenger flight
powered by 100% sustainable fuel just took off. Flash forward to 1968. It was this
year that Hennes, which had taken off in Sweden, decided to purchase Mauritz
Widforss, a hunting and fishing apparel and equipment retailer. There's no fancy
Swedish meaning for Mauritz, other than it was the man's name who originally started
the brand. Most Creative People Leaders who are shaping the future of business in

creative ways. Work Life What I learned from teaching the TEENren of the 1%. World
Changing Ideas New workplaces, new food sources, new medicine--even an entirely
new economic system. What Are the Most Successful Zombie Movies of All Time?.
Many people carry the H. pylori bacteria in their bodies, but never know it because it
does not present with any symptoms. Since the bacteria attacks the lining of the
stomach, it can cause acid to leak out, leading to ulcers. If you have an ulcer, you
may have a dull ache or burning pain in your stomach. Other symptoms of an ulcer
are burping, bloating, nausea, vomiting and unexplained weight loss. Although rare.
H. pylori can also lead to stomach cancer. News Apple files lawsuit against Israeli NSO
Group over Pegasus spyware attacks. And now, H&M is the latest store name that has
the world scratching its head. Most of us know it as this simple, short name, but have
you wondered why it's just H&M? What do these two letters represent? Let's Get
Celestial: Start Using Sky Maps Tonight for Stargazing. H&M didn't make it's way
stateside until 2000, which explains why Americans just know it as short and sweet
H&M. News Covid-19 booster side effects: what to expect after getting another dose
of Pfizer, Moderna, or Janssen. An H. Pylori infection is usually treated with two
antibiotics at once to ensure the body does not develop a resistance to one of the
antibiotics along with an acid-suppressing drug, as noted by the Mayo Clinic. It may
seem like a lot of medication to take in a day— perhaps 14 or more pills per day for
up to two weeks, but your doctor will want to make certain that the infection is gone
from your body. If you have had an ulcer, you should avoid taking over-the-counter
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for pain as they can cause damage to
your stomach lining. IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on
another browser. Fast Government The future of innovation and technology in
government for the greater good. This scorecard will tell you the environmental
impact of your new H&M T-shirt. News Dollar Tree bumps prices by 25% to $1.25,
ending run as one of last true dollar stores in U.S. The origin of this Swedish brand
goes back to the 1940s, according to H&M's website. It was 1947 when Swedish
entrepreneur Erling Persson opened a women's clothing store in Sweden called
"Hennes," which actually meant "Hers" in English. Alright, so that's where H comes
from, but what about the M? Work Life Office holiday parties are coming back. Here's
how to avoid overindulging, according to a nutritional psychiatrist. Have you ever
wondered how certain stores got their name? Last year, the internet went into great
debate over how to pronounce the Spanish retailer Zara. Photo Courtesy: Michele
Constantini/PhotoAlto Agency RF Collections/Getty Images. Tony Nilsson,
verksamhetschef, tel: 08-566 293 69 eller e-post:. F-huset på Skarpnäcksgården är
ett HVB-boende, ett så kallat lågtröskelboende. Vi tar emot kvinnor och män med.
Forskaren Hanna Cinthio har fått mycket uppmärksamhet för sin undersökning om
hedersförtryck på Malmös förskolor. Det är ingen kvantitativ studie utan en lägesbild
från 13 förskolor. Den visar att personal på alla förskolor utom en har upplevt
problem med föräldrar som upprätthåller strikta könsnormer mellan flickor och pojkar
och att de försöker styra sina barns och personalens handlingsutrymme. H-huset har
45 enkelrum fördelade på två plan där varje rum även har en toalett och ett
tvättställ. Gemensamma duschar finns på varje våningsplan. Några av jourplatserna
återfinns i rum med toalett och tvättställ. Platserna i våra sovsalar har enbart
sängplatser och där delas toaletter och duschar med övriga boende på huset. H-huset
har ett enklare motionsrum med sandsäck, TV-rum, rökrum samt biljardbord. Det
finns ingen hiss på H-huset utan sovrum och sovsalar nås via trappor. Denna typ av
spårningsteknologi ger oss möjlighet att räkna besök och trafikkällor så att vi kan
mäta och förbättra webbplatsens prestanda. De informerar oss om vilka sidor som är
mest och minst populära och vi kan se hur besökare förflyttar sig på webbplatsen. De
hjälper oss också att förstå var våra användare kommer från. Om denna typ av
spårningsteknologi nekas kommer inga användarspecifika uppgifter relaterade till
webbplatsens prestanda att lagras. Religion, KD och SD bidrar till barnförtryck Larmet
från Malmö bör tas på allvar. E-huset på Skarpnäcksgården är ett HVB-hem som
vänder sig till dig som är 20 år eller äldre. Ramavtal Stockholms stad Upphandling av
cirka 55 akut- och korttidsplatser. Denna typ av spårningsteknologi är nödvändig för
att webbplatsen ska kunna fungera och kan inte stängas av i våra system. Du kan
ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig för den här typen av
spårningsteknologi, men det kan leda till att delar av webbplatsen inte fungerar som
den ska. Du kan själv ställa in vilka cookies du vill tillåta. Läs mer om hur vi hanterar
dina personuppgifter. H-huset har även jourplatser samt ger möjlighet till förlängt
akutboende i upp till 14 dagar. Det förlängda akutboendet syftar till att mer intensivt
arbeta med din personliga motivation. Plats på boendet bokas i samråd mellan vår
verksamhet och kommunen. Högst 14 dagars boende är en riktlinje. Om din planering
kräver det kan dock boendetiden förlängas. Får du en jourplats påbörjar vi dock ingen
planering. Påföljande morgon, eller efter helgen, hänvisas du tillbaka till förvaltningen
som placerat dig på H-huset. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av
någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller
Apple Safari. Många har dragit slutsatsen att det beror på den muslimska
invandringen till Malmö. Forskaren Hanna Cinthio invänder mot den bilden. Hon
menar att religion i allmänhet och islam i synnerhet har en stor inverkan, men att
förtrycken också kommer från andra håll. KD och SD är bromsklossar Till exempel har
både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna länge använt genuspedagogiken
som ett politiskt slagträ. Trots att den är ett viktigt verktyg för skolorna i arbetet mot
hedersförtyck och för jämställdhet. I Cinthios rapport delas hedersproblemen upp i två
områden. Dels handlar det om att det sker en könsseparation på förskolorna. Det
beror ofta på ett tryck från vårdnadshavare om att flickor och pojkar är olika och
passar för att göra olika saker. Den andra delen är en laddning av den nakna
kroppen. Förskolor har erfarenheter av att föräldrar vill att barnen täcker kroppen
med kläder, även när det är varmt. Inte ens under vilan vill vissa att deras blöjbarn
ska ligga utan kläder. "Det är mycket tabun kring den nakna kroppen", säger Hanna
Cynthia i en intervju med P1 Morgon. Att jobba hos oss innebär många möjligheter,
ett stort ansvar och en daglig glädje över att se människor trivas och utvecklas. På Hhuset finns cirka 26 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har
mångårig erfarenhet av och kunskap i att arbeta med målgruppen. I personalgruppen
finns en stor utbildningsvariation och bland utbildningarna som finns kan nämnas

undersköterskor, mentalskötare, kockar, alkohol- och drogterapeut,
behandlingsassistenter, socionom. I övrigt är personalgruppen jämnt fördelad mellan
män och kvinnor och består även av personer med olika språkkunskaper såsom bl a
arabiska, persiska, kurdiska och engelska. Relationerna med gäster, myndigheter och
grannar är viktiga för Skarpnäcksgården. En satsning på säkerhetshöjande åtgärder
har gett. . H-huset är en av Skarpnäcksgårdens fem olika enheter och är ett boende
som erbjuder akut nattlogi för hemlösa kvinnor och män från 20 år och uppåt. Om du
har ett missbruksproblem, psykisk problematik eller en kombination av dessa, utgör
det inget hinder för att få en plats på boendet. Utöver frukost och kvällsfika serveras
två varma mål mat om dagen. Under helgerna dukar vi också upp en frukostbuffé
med gröt, kokta ägg, olika brödsorter m.m. Den boende har även tillgång till
hygienartiklar, möjlighet till ombyte vid behov och tvättmöjligheter. Herrgården är ett
så kallat lågtröskelboende för personer med drog- och missbruksproblem. Här tar vi
emot män. Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare
interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter. Jag har läst
och förstått hur Nytida behandlar mina personuppgifter. Att prenumerera på vårt
nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att hålla sig informerad om allt som händer hos
Nytida. Listan är under bearbetning, saknas ditt avtal så kontakta placeringsförfrågan
på 020-662020. Vi stödjer inte längre webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller
tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft
och inte fungerar med modernare webb-teknik. Tydligare riktlinjer Det är inte bara i
Malmö som små barn slits mellan två världar– en på förskolan och en hemma som
kan ha mer traditionella eller religiösa normer och värderingar. Förskolorna kan göra
en del, men att utjämna klyftor och livsvillkor i samhället är en förutsättning för att
komma åt hedersförtrycket. Och förskolorna har också gjort framsteg på senare år.
Idag känner de flesta förskolebarn till begreppet "stopp min kropp" för att markera
sin integritet. Personalen arbetar numera aktivt med genuspedagogik för att alla barn
ska kunna utveckla sin identitet. Men det är inte tillräckligt, menar personalen i
Malmö. De efterlyser mer stöd och tydligare riktlinjer. Om Socialdemokraterna får
igenom sitt förslag om obligatorisk förskola från två år är det särskilt viktigt att
samhället ställer krav men också ger förskolepersonalen medel för att hantera
hedersproblematiken. Larmet från Malmö bör tas på stort allvar. Dessa cookies
används i plattformar för annonsering och riktad marknadsföring. De används för att
förstå besökares intressen för att erbjuda en mer relevant och personlig anpassad
upplevelse. Detta innebär att du kan se annonser på webbplatser som tillhör
tredjepart baserat på ditt beteende och vad du visar intresse för på vår webbplats.
Dessa cookies innehåller inga direkta personuppgifter, men de kan identifiera din
webbläsare och enhet. Information om cookies Vi använder cookies för att få
hemsidan att fungera, personalisera innehåll och annonser och för att analysera
trafiken på hemsidan. Vi delar också information om din användning av hemsidan
med våra partners inom sociala medier, marknadsföring och analys. På
Skarpnäcksgården tar man traditionen i hand och fortsätter satsa på ett julfirande där
alla ska känna. . Ramavtal Upplands väsby omvårdnadsboende grupp 1 Särskilda
insatser/samsjuklighet både kvinnor och män 2017. För frågor om placeringar
kontakta Shakil Sarker, tel: 076-621 72 21 eller e-post:. Få Sveriges bästa
opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox. H-huset har även god
samverkan med externa aktörer och tar emot både ideella organisationer som
arbetar med missbruk, uppsökande verksamheter samt även uppsökande
vårdenheter (till exempel Pelarbacken). Politiker måste agera mot hederskultur på
förskolor. Den uppmaningen kommer från personal på förskolor i Malmö, enligt en ny
studie..
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