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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V05 

 
Vecka 05 

201802 01-05 

RIU 98,90 FM 

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU 

Skolgatan 18 

753 16 UPPSALA 

Telefon: 018 - 69 45 80 

http://www.siuppsala.se/radio 

 

ladda ner sändningsmaterial 

http://www.siuppsala.se/radio-textarkiv/ 

GILLAhttp://www.facebook.com/Radio.RIU.Uppsala Ni kan boka om på 

nytt på de gröna tomma celler eller ni kan ringa eller skicka mail varann och byta tider. 

Skicka mail till radio.riu@siuppsala.se  om ny tid. 
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SIUNYHETER 

 29 januari Internationella kvinnokaffet. 

 30 januari Planerings möte på Arbetsmarknadsdepartementet angående integrations 

frågor mellan civilsamhället och  . 

 Arbetsmarknadsdepartementet. 

 30 januari datakurs för äldre. 

 30 januari Workshop för ensamkommande projekt " Sträck ut din hand mot min 

hand". 

 31 januari Möte med Uppsala kommun. 

 31 januari Äldre möte i Gottsunda. 

 1 feb Möte med Uppsala angående " Kök utbildning". 

 1 feb Torsdag kultursamtal för integrationsprojekt " Uppsala vision 2030". 

 2 feb Datakurs för nyanlända. 

 3 feb datakurs för nyanlända. 

______________________________________________________________________ 

LOKALA NYHETER 
 

Ny handlingsplan ska vända utvecklingen i Gottsunda/Valsätra 

 

Uppsala kommun kraftsamlar för att öka tryggheten och förbättra villkoren för Uppsalaborna i 

Gottsunda och Valsätra. Området har på senare tid drabbats av bilbränder, stenkastningar och 

social oro. Med en ny samordningsfunktion och en gemensam handlingsplan med 87 insatser 

ska den negativa utvecklingen brytas. 

Det pågår redan mycket arbete med många aktörer inblandade i Gottsundaområdet. Genom 

åren har många initiativ tagits, men utan att den långsiktiga utvecklingen har kunnat vändas åt 

rätt håll. Handlingsplanen tar fasta på att, både på kort och lång sikt, samordna kommunens 

egna insatser och de insatser som andra myndigheter, fastighetsägare, företag, föreningar, 

organisationer och boende i området genomför. 

Handlingsplanen fokuserar på fem områden: Hållbar livsmiljö och trivsel, Arbete, Trygghet, 

Barn och ungas uppväxtvillkor och Delaktighet. 

Planens mål är en långsiktig omställning av området med sikte på år 2030. Många insatser 

står redan i startgroparna och 68 av 87 insatser i handlingsplanen genomförs redan i år. 

Några exempel på insatser i handlingsplanen: 

Upprustning, renhållning och markarbeten på Bandstolsvägen 

Motverka svarta hyreskontrakt 

Få bort felparkerade bilar i högre utsträckning 

Lokala anställningar genom sociala krav på byggföretag och fastighetsägare 

Nyttja ledig lokalkapacitet i Gottsunda för att stimulera entreprenörskap 

Utveckla SFI-verksamheten på Kristallen 

Uppsökande insatser inom vuxenutbildning och arbetsmarknad 

Källa: Uppsala kommun 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommunen bereder väg för fler arbetsplatser i city 

 

Ett nytt hus med centrumverksamhet i korsningen S:t Persgatan–Kungsgatan. Kommunen 

antar också en detaljplan som ger möjlighet för att kontorshuset i korsningen 

Väderkvarnsgatan–S:t Olofsgatan byggs ut med ett extra våningsplan. Uppsala får därmed 

ytterligare drygt 8 000 kvadratmeter för centrumverksamhet och kontor. Det är ett viktigt 

tillskott i kommunens arbete att skapa 2000 nya arbetsplatser per år. 

Sparbankshuset i centrala Uppsala byggs om och kompletteras med en helt ny byggnad i 

korsningen S:t Persgatan–Kungsgatan. Syftet är att stärka stadslivet i centrala Uppsala. Utöver 

kontor och annan centrumverksamhet ska huset ha utrymmen för detaljhandel i 

bottenvåningen. 

Källa: Uppsala kommun 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Region Uppsala bjuder in ledningen för SJ för att lösa situationen för 

pendlarna 

 

Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala bjuder in ledningen för SJ och Trafikverket till sitt 

nästa sammanträde. Man vill ha svar på frågor om SJ:s tågtrafik på sträckan Uppsala-

Stockholm. 

– Under de senaste månaderna har resenärerna drabbats av färre avgångar, inställda tåg, färre 

sittplatser och förlängd restid. Det är en allvarlig situation, som hotar jobb och fortsatt tillväxt. 

Vi riskerar också att resenärerna tröttnar och tar bilen i stället. Vi vill ha en redovisning av 

läget och vilka åtgärder som kan vidtas, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande för 

kollektivtrafiknämnden. 

I inbjudan redogör Region Uppsala för sin bild av problemen i tågtrafiken under hösten och 

vintern. 

Kollektivtrafiknämndens sammanträde hålls den 20 februari. 

Källa: Region Uppsala 

_______________________________________________________________________ 

RIKSNYHETER 
 

Höjd kvalitet på apoteken 

Kvaliteten och säkerheten på apoteksmarknaden ska bli bättre. Därför föreslår regeringen att 

apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt, samt att rådgivning som 

ges ska hålla hög kvalitet. 

Enligt regeringens förslag ska läkemedel som beställs av öppenvårdsapotek för en enskild 

kund före klockan 16 en helgfri dag levereras till apoteket senast nästa helgfria dag före 

klockan 16. Apoteken får också lagstadgad rätt att returnera receptbelagda läkemedel, 

vilketleder till att fler apotek har fler läkemedel i butik. 

För att säkerställa att den rådgivning som ges på apoteken håller en hög kvalitet föreslår 

regeringen också en skärpning av kompenskraven. 

Källa: Statskoll 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dan Eliasson slutar som rikspolischef 
Dan Eliasson har utsetts till ny generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, MSB, står att läsa på Polisens sajt. 

Under onsdagen beslutade regeringen att Dan Eliasson ska bli ny generaldirektör för 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Han lämnar därmed uppdraget som 

rikspolischef. 

− Jag hade gärna fortsatt arbetet tillsammans med alla fantastiska polisanställda, men tycker 

också det ska bli mycket spännande att leda en ny verksamhet med ett samhällsviktigt 

uppdrag, säger Dan Eliasson. 

Dan Eliasson gör sin sista arbetsdag som rikspolischef 15 februari och tillträder tjänsten som 

generaldirektör på MSB den 5 mars. 

Källa: Statskoll 

 


