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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V38 

 
Vecka 38 

201809 18-25 

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/riu-textarkiv/sandningsmaterial/ 

GILLA→ http://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 
29 september SIU ordförande var med invigning av den nya multikultur föreningen som 

öppnar sina dörrar i Bålsta - Håbo. Hamad Issa ABF verksamhets utvecklare har tagit initiativ 

för etablering av den nya föreningen. 

30 september har tre poeter från Sydafrika besökt SIU. Poeten Amer Sarsour har intervjuat de 

på radio SIU. 

1 oktober Internationella kvinnokaféet har haft en föreläsning om val 2018. 

2 okt. Möte med två nyanlända företagare. 

2 okt. svenska kurs för nyanlända.  

2 okt. data kurs för Äldreprojekt. 

3 okt. möte med projektet " Sträck ut din hand mot min hand". 

3 okt. möte med Almi. 

3 okt. möte med en ny grupp för samhällets remontering. 

3 okt. Möte för äldreprojekt i Gottsunda. 

3 okt kurs på svenska för nyanlända. 

4 okt. extra möte med Uppsala kommun angående projektet " Matlagnings kurs". 

4 okt. SIU deltog i en föreläsning om rasism i Uppsala kommun. 

4. okt kurs på svenska för nyanlända. 

4 Okt torsdag s kultur samtal. 

5 okt kurs på svenska för nyanlända. 

5 okt. data kurs för två nyanlända grupper. 

5 okt. möte med Processkoordinator Avdelningen för social hållbarhet . 

6 Ok. dator kurs för 4 grupper nya anlända. 
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LOKALA NYHETER 

Första spadtaget taget för miljardbygge vid Ångströmlaboratoriet 

 

Denna förmiddag togs första spadtaget för att bygga ut Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 

universitet. Kostnaden väntas bli över 1 miljard kronor. 

Ångströmslaboratioriet ligger vid Polacksbacken i Uppsala och samlar universitetets 

verksamheter inom fysik, kemi och teknik. 

Det ska nu byggas två tillbyggnader där studenter, lärare och forskare ska kunna mötas över 

ämnesgränserna. 

– De lokalerna är inte ändamålsenliga längre för studenter och forskare, säger Ingela Nyström. 

Det handlar om en ny kubformad huvudbyggnad och en flygel som ska tillkomma. Bygget 

väntas kosta 1,1 – 1,2 miljarder kronor. 

Byggprojektet är den största satsningen som Akademiska Hus och universitetet någonsin gjort 

tillsammans, enligt ett pressmeddelande från Akademiska hus. 

Källa: P4 Uppland 

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

UL har betalt 2,2 miljoner för ett trasigt tåg 

Ett av de fyra tåg som UL hyrt in för att trafikera sträckan Uppsala-Sala lämnas nu tillbaka, 

efter att ha stått obrukbart i nästan ett helt år. 

För att bemöta det ökade trycket av resenärer mellan Uppsala och Gävle, flyttade man tågen 

från sträckan Uppsala-Sala och ersatte dem inhyrda tåg. 

– Det har inte framgått i våra egna besiktningar av tågen att de skulle vara i så dåligt skick. 

Det är lite som en bil som blir godkänd i en besiktning, men som sedan drabbas av fel som 

man inte räknat med, säger Sture Jonsson. 

Det finns inget undantag i kontraktet för tåg som blir stående på verkstaden och därför 

kommer UL troligtvis att få betala för alla fyra tåg, trots att det bara är tre som varit i bruk, 

säger Sture Jonsson. 

– Eventuellt kan man komma att diskutera priset, säger han. 

Källa: P4 Uppland 

…………………………………………………………………………………….. 

Kraftigt ökad befolkning i Uppsala län väntar 

Fram till 2040 prognostiseras Uppsala län öka antalet invånare med 78 700 till 447 700, 

jämfört med år 2017. Det motsvarar en årlig befolkningsökning med 0,8 procent, vilket är mer 

än de 0,6 procent som SCB prognostiserar för riket. Samtidigt minskar nettomigrationen 

kraftigt – från 3 400 personer 2017 till 300 personer 2040. Det är två av slutsatserna i Region 

Uppsalas befolkningsprognos. 

Källa: Region Uppsala 

…………………………………………………………………………………..……………… 
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RIKSNYHETER 
 

Villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft måste ses över 

Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som 

är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. Staten behöver underlätta för den 

eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för 

Tillväxtanalys. 

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett generellt system för arbetskrafts-

invandring. Det är alltså inte specifikt inriktat på invandring av högkvalificerad arbetskraft. 

– Här menar vi att regeringen bör överväga att tydliggöra för universitet och högskolor att de 

har en roll att spela. Att de skulle kunna bidra till att internationella studenter får lättare att 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, säger Anne Kolmodin, analytiker på 

Tillväxtanalys. 

Källa: Statskoll 

…………………………………………………………………………….…………. 

Visstidsanställda mer missnöjda        

                                         

Nästan tre av fyra är i stort nöjda sitt arbete och sju av tio anser sig ha ett intressant och 

stimulerande arbete, enligt en 

rapport från Arbets miljöverket.                           

                                         

Men uppfattningen om arbetssituationen skiljer sig mellan tillsvidare anställda och 

tidsbegränsat anställda. 

En av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning jämfört med en av tio av de fast 

anställda. Drygt        

hälften har monotona arbetsuppgifter. Nästan 16 procent av arbetsmarknaden utgörs av 

tidsbegränsat anställda. 

Källa: SVT text tv 

…………………………. 

Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda regering 

Talmannen Andreas Norlén har gett Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uppdraget att 

försöka bilda regering, meddelar han på en presskonferens.  

 – Kristersson har en majoritet i riksdagen som anser att han ska få sonderingsuppdraget. Han 

leder också den konstellation i riksdagen som avsatte den sittande regeringen, säger Norlén. 

Källa: DN 


