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LOKALA NYHETER 

Uppsala firar Bergman 100 år 

”Barnet Bergman i Uppsala” blir Uppsala kommuns tema i firandet av hundraårsjubileet av 

Ingmar Bergman under hösten 2018. 

Den världsberömde filmskaparen, teaterregissören och författaren Ingmar Bergman föddes i 

Uppsala och tillbringade mycket tid hos sin mormor på Trädgårdsgatan. Här gick han på bio 

och här kikade han in i maskinrummet på Slottsbiografen. 

Inspelningen av Fanny och Alexander med exteriörer från Uppsala visar hur starkt hans 

barndom i Uppsala påverkat honom konstnärligt. Varje år hedrar Uppsala kommun Bergman 

genom Ingmar Bergman Film Award, ett filmpris som delas ut i samarbete med Uppsala 

Internationella kortfilmfestivals internationella tävlingssektion. 

Destination Uppsala samlar de olika arrangörernas programpunkter med Bergmantema under 

en gemensam webbsida www.destinationuppsala.se/bergmanaret. Här finns även en 

flerspråkig karta, framtagen av Stiftelsen Ingmar Bergman, för nedladdning där viktiga platser 

med koppling till flera av regissörens stora verk har märkts ut. Destination Uppsala gör 

samtidigt marknadsföringsinsatser i utvalda kanaler för att locka besökare till Uppsala under 

hösten med anledning av Bergmanåret. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Förskolebarn lär sig trafikvett på cykel 

Förskolebarn har i dag fått fått cykla runt på en bana på Vaksala torg i Uppsala för att lära sig 

trafikvett. 

Att barnen cyklar på en bana med trafikljus, övergångsställe och riktiga trafikskyltar är en del 

av den internationella trafikant-veckan. 

Några barn som var med och cyklade berättar vad som är viktigt att tänka på i trafiken. 

– Att stanna när det är rött, säger en pojke. 

Gunilla Englund, trafikplanerare på Uppsala kommun, berättar varför de gör detta. 

– Anledningen är delvis att få ett bra trafikbeteende från start. Vi trycker på att visa hänsyn 

och ha samspel i trafiken. Det kan man lära sig i väldigt tidig ålder, säger Gunilla Englund. 

Källa: P4 Uppland 

……………………………….. 

Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet i Uppland 

Arbetslösheten fortsätter att gå ner framför allt bland ungdomar där nivån är den lägsta på tio 

år. Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. I 

slutet av augusti var 10 159 personer i Uppsala län arbetslösa. Det är 223 färre än för ett år 

sedan. Under augusti fortsatte arbetslösheten bland ungdomar att minska, till 8,0 procent (18-

24 år). 

- Framför allt ser det positivt ut bland ungdomarna i länet där vi är nere på den lägsta 

arbetslöshetsnivån på tio år. Det säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen. Den 

starka arbetsmarknaden med många arbetsgivare som upplever kompetensbrist har gynnat 

ungdomarna. Och även de som inte har avslutat gymnasiet. Det är annars vårt främsta råd till 

unga då en gymnasieutbildning öppnar många dörrar på arbetsmarknaden. 

Källa: Arbetsförmedlingen 



 

 

RIKSNYHETER 

 

Löfven: Jag tänker inte avgå 

Stefan Löfven tänker inte avgå före statsministeromröstningen i riksdagen nästa vecka.  

– Jag leder det största partiet i den största regeringskonstellationen så det finns ingen 

anledning för mig att avgå, säger Stefan Löfven (S). 

 

På tisdagen höjdes temperaturen ytterligare i spelet om vem som ska leda landet de 

kommande fyra åren. I valet blev de borgerliga partierna mindre än de rödgröna men har ändå 

krävt att Stefan Löfven frivilligt ska avgå som statsminister. Det är inte ett krav som han 

kommer att hörsamma. 

– Det är inget som har hänt från valnatten, det slutgiltiga valresultatet säger samma sak. Jag 

leder det överlägset största partiet, jag leder det parti som har den största 

regeringskonstellationen bakom sig. Det är samma läge och därför kvarstår jag som 

statsminister, säger Stefan Löfven. 

Det innebär att Stefan Löfven tänker låta de borgerliga begära en statsministeromröstning i 

riksdagen. Om allianspartierna då får stöd av Sverigedemokraterna så kommer han att tvingas 

lämna sin post. 

– När riksdagen har röstat så är det det utfallet som gäller. Det är självklart så att ingen kan 

klamra sig fast, det är demokratiska beslut som gäller. Men då är det upp till de andra. Det är 

en sak att avsätta någon, nästa fråga är vem som ska tillsättas och på vilken grund, säger 

Stefan Löfven. 

Källa: Statskoll 

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

Interna oron för M/KD-regering: ”Permanenta skador” 

Den hårda kampen om regeringsmakten efter valet fortsätter 

 En regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna förs fram som en plan b för 

Ulf Kristersson. 

Men flera M-företrädare är oroliga för scenariot och enligt uppgifter till Aftonbladet är det 

något M-ledningen försöker undvika. 

– Det skulle kunna ge permanenta skador på Alliansen på lång sikt, säger en M-källa. 

Källa: Aftonbladet 

……………………………………………………………………………………………… 

  Ingen förundersökning om Alby moské    

Åklagaren inleder inte någon för undersökning efter uppgifterna om att en företrädare för 

Miljöpartiet för sökt erbjuda röster i utbyte mot bygg lov för en moské i Botkyrka kommun.    

-Sammanslutningars påtryckningar på politiker kan se ut så här utan att det är straffbart, säger 

åklagaren Alf  Johansson till TT.  Om man hade försökt tvinga medlemmar   

  att rösta på ett visst sätt hade det varit en annan sak, säger han. MP-företrädaren lämnade 

partiet efter avslöjandet i Upddrag granskning.  

Källa: SVT text tv 


