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SIU NYHETER 

• 14 maj möte med ordförande till Dag Hammarskjöld biblioteket. 

• 14 maj Marlene Burwick Uppsala kommunstyrelse ordförande besöker Internationella 

kvinnokaffet. 

• 15 maj data kurs för Äldreprojekt. 

• 15 maj styrgrupp möte för ensamkommande projekt ” Sträck ut din hand mot min 

hand” 

• 16 maj ”Starta eget” kurs för nyanlända. 

• 16 maj Äldreprojekt möte i Gottsunda. 

• 19 maj Sävja dagen. 

• 21 maj SIU håller ett föredrag i Hyresgäst förenings konferens i Storgatan 32, 

Uppsala. 

 

LOKALA NYHETER 

Kommunen satsar på sommarjobb i Gottsunda 

kommun erbjuder därför jobb till alla i årskurs nio som har sökt sommarjobb. Jobben kan 

handla om allt från trädgårdsskötsel till orienteringsledare. I år satsas det extra på unga i 

Gottsunda och på att bryta könsstereotypa yrkesval. 

Dessutom får uppemot 150 personer prova att driva eget företag utifrån en egen affärsidé. 

Kommunen gör även en än mer medveten matchning för att motverka traditionellt 

könsbundna mönster i yrkesval. Bland annat har flera killar fått sommarjobb inom 

barnomsorgen. 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………………………… 

"Det skulle vara skönt att slippa få TBE" 

Förra året var ett rekordår för den fästingöverförda virussjukdomen TBE, fler än någonsin 

tidigare smittades. Nu väljer många att vaccinera sig. 

Jonas Persson står i kö för att vaccinera sig och sin familj vid en vaccinationsbuss i Skutskär: 

– Det skulle vara skönt att slippa få TBE, säger han. 

– När jag jobbar är jag ute i skogen. Man vill inte bli sjuk, så jag vaccinerar mig, 

säger Johanna Eriksson som också står i vaccinationskön. 

Antal fall av TBE har ökat i Skutskärsområdet och söderut de senaste tio åren, säger 

smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo. 

Många som får TBE får inga symptom alls. Men allvarlig TBE ger hjärnhinneinflammation, 

med bland annat hög feber och kramper. De flesta blir återställda, men ungefär var tredje får 

bestående besvär. 

Källa: P4 Uppland 

………………………………………………………………………………...………………… 
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Smartare medicinering kan rädda fler från infarkt 

Med en ny modell för när blodtrycksmedicinering bör sättas in kan betydligt fler fall av 

hjärtinfarkt och stroke förhindras utan att behöva öka antalet patienter som behandlas. 

Den slutsatsen drar ett internationellt forskarkonsortium i en studie, som publiceras i den 

välrenommerade medicintidskriften PLoS Medicine. 

– Om vi inte bara ser till blodtrycksvärdena utan också en rad andra faktorer i patienternas 

riskprofil ökar möjligheterna att identifiera vilka patienter som kommer att ha störst nytta av 

blodtryckssänkande behandling, säger hjärtläkaren Johan Sundström, professor vid 

Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. 

Högt blodtryck är en av de bäst belagda riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar som till 

exempel stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. 

Enligt rådande riktlinjer för blodtrycksbehandling i Sverige och de flesta andra länder bör 

patienter vars blodtryck överstiger vissa gränsvärden få blodtryckssänkande behandling för att 

på så sätt sänka risken för att insjukna och i värsta fall dö i någon sådan sjukdom. 

Källa: UNT 

 

 

RIKSNYHETER 

 

Israels agerande möter kritik          

 Frankrike, Ryssland och FN:s människorättskontor hör till dem som kritiserar Israel för 

dödandet av palestinier som protesterar mot USA:s flytt av ambassad till Jerusalem.  

 Även från många andra håll kommer fördömanden, däribland Sveriges utrikesminister 

Margot Wallström (S).  Amnesty International menar att det verkar vara ett "medvetet 

dödande". 

Källa: SVT text tv 

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

 

Regeringen vill att det byggs fler bostäder folk har råd med 

Regeringen försöker få ytterligare fart på bostadsbyggandet. Till sin hjälp har bostadsminister 

Peter Eriksson (MP) tillsatt utredningen Samordning för bostadsbyggande, som i dag, tisdag, 

presenterar sitt uppdrag. 

Trots att byggtakten ökat avsevärt de senaste åren saknas ca 600.000 bostäder fram till 2025 

enligt Boverkets prognos från juli 2017. Byggtakten behöver därför fortsätta hållas hög 

samtidigt som det finns ett allt mer uppenbart behov av att hitta sätt att bygga bostäder som 

befolkningsgrupper med lägre inkomst har råd. 

Källa: Statskoll 

…………………………………………………………………………………………. 
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Arbetslösheten fortsätter sjunka 

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. Det är också allt fler nyanlända 

som går till jobb eller studier. I april var arbetslösheten totalt 7,1 procent, jämfört med 7,5 

procent för ett år sedan. 

I slutet av april var 350 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 

jämfört med 364 000 för ett år sedan. Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes 

och utrikes födda, även om skillnaden i arbetslöshet mellan de två grupperna är stor. För 

inrikes födda är arbetslösheten nere på 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent. 

Källa: Arbetsförmedlingen 


