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ladda ner sändningsmaterial 
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/ 

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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SIU NYHETER 

• 12 februari n Internationella kvinnokaffet har ordnat datakurs för kvinnor. 

• 13 februari datakurs för Äldreprojekt.  

• 14 februari äldreprojekt möte i Gottsunda. 

• 15 februari torsdags kultursamtal för ” Uppsala Vision 2030”. 

• 15 februari partnerskapmöte. 

• 16 februari möte med kommunen arbetsmarknad nämnden. 

• 16 februari datakurs för tre nyanlända grupper.  

LOKALANYHETER 

På måndagen grep Uppsalapolisen en man som tiggde pengar till en 

bussbiljett. I jackan hade han flera sedelbuntar – totalt hela sex miljoner 

kronor i kontanter, skriver UNT.  
 

På måndagen gjorde Uppsalapolisen ett mycket ovanligt gripande.  

När en polispatrull gjorde en kontroll av en man som tiggde pengar vid 

centralstationen  upptäckte de snart att han hade riktigt mycket kontanter på sig, 

skriver UNT.  

– När poliserna gjorde en närmare kontroll av mannen rasade det ner sedelbuntar från 

bland annat hans jacka. Det kom bara fler och fler buntar, säger Jale Poljarevius, 

lokalpolisområdeschef för Uppsala och Knivsta, till tidningen.  

Polisens presstalesperson i Uppsala, Lisa Sannervik, säger till Expressen att polisen fick 

larm om mannen från personer som stött på honom vid Resecentrum.  

– De uppgifter vi fick var att han var stökig och uppträdde hotfullt, aggressivt, när folk inte 

ville ge honom pengar. 

Den totala summan som mannen hade på sig – i jackan och i en väska – var runt sex miljoner 

kronor, skriver UNT. Exakt hur mycket pengar det handlar om är oklart på 

tisdagseftermiddagen.   

Polisen vet ännu inte var pengarna kommer ifrån. Den saken ska förstås utredas.  

– Men vilken medborgare som helst som går runt med sex miljoner kronor i kontanter 

skulle bli misstänkt för brott, säger Jale Poljarevius till UNT.  

Mannen är nu anhållen, misstänkt för grovt brott mot penningtvättslagen.  

– Jag vet inte vilket land han är medborgare i, men det är inte i något av de länder som jag 

gissar att du tänker på när du säger människohandel och tiggerihärva, säger Anne Sjöblom.  

Källa: Expressen 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

PRESSINBJUDAN: Invigning av den nya idrottshallen i Storvreta 

Den 10 februari invigdes den helt nybyggda idrottshallen i Storvreta. Ordförande i idrotts- och 

fritidsnämnden Rickard Malmström (MP) och Eva Sterte, VD Uppsala kommun sport- och 

rekreationsfastigheter AB, höll tal och Uppsala kommun bjöd på glass och fika. 

Den nya hallen ligger vid Ärentuna skola och har en publikkapacitet på 288 personer. Hallen 

är  

2 660 kvadratmeter stor och är delbar i två mindre hallar och har kostat 59 miljoner att bygga. 

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………… 
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Tjänade en miljon på tiggare i Uppsala 

Åtta rumäner lurades till Uppsala med löfte om jobb och bostad. Här tvingades de av en 

tidigare morddömd 35-årig man att under dödshot tigga hela dagarna utan mat och vatten. 

Fallet tar sin början i december 2013, då en grupp rumäner tackade ja till ett erbjudande om 

att komma till Sverige för att jobba i byggbranschen eller inom jordbruk. Den 35-årige 

mannen hade då vistats i Uppsala en tid, och utlovade en månadslön på motsvarande cirka 

16 000 svenska kronor samt bra boendeförhållanden. 

Men inget av löftena visade sig stämma.  

Männen berättar i förhör att de kunde få ihop mellan 500 och 1800 kronor per dag. En man 

som hölls kvar i Uppsala från januari till september 2014 uppger att han under dessa nio 

månader tjänade ihop omkring 400 000 kronor, men att han inte fick behålla något själv. 

Utifrån samtliga målsägandes uppgifter beräknar domstolen att 35-åringen beslagtagit totalt 

cirka 1 128 000 svenska kronor från de personer han tvingade att tigga. 

Källa: UNT 

…………………………………………………………………………………………..….. 

RIKSNYHETER 

Mer pengar till de sämst ställda pensionärerna 

De sämst ställda pensionärerna ska få högre garantipension och taket för bostadstillägget höjs. 

Det ska också löna sig bättre för lågavlönade att arbeta efter 65 års ålder. Det är huvuddragen 

i regeringens grundskyddsutredning, erfar DN. 

Grundskyddet riktar sig till pensionärer som tjänat in en låg pension eller ingen pension alls. 

Många av dem är ensamstående kvinnor 80 år och uppåt. 

Källa: DN 

…………………………………………………………………………………………….. 

Skatteverket fortsätter jaga fuskare 

Skatteverket ökar sina insatser mot fusk under det här året. 

Det finns ett förslag om att i år införa krav på personalliggare i tre nya branscher: 

fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister. I år inleds 

även införandet av månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå i företagen. 

De nya reglerna ger Skatteverket möjligheter att arbeta mer effektivt mot organiserat 

svartarbete och så kallad social dumpning. 

Skatteverket utvidgar kontrollen inom den digitala ekonomin. Skatteverket ökar i år kontroller 

inom folkbokföringen, i syfte att bland annat motverka fusk med bidrag och andra delar av 

välfärdssystemet. Antalet bosättningskontroller ökar, kraven skärps på dokumentation vid 

registrering, och satsningar görs på bättre system för att hitta fel. 

Arbetet mot grov ekonomisk brottslighet går delvis ihop med kontroller av svartarbete och av 

felaktiga folkbokföringsuppgifter. Insatserna mot det grova fusket riktas också mot 

fakturabedrägerier, falska kontrolluppgifter samt finansiering av annan grov brottslighet. 

Skatteverket samarbetar med andra myndigheter i särskilt utsatta områden. 

Källa: Statskoll 


