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Vecka 15 

201904 09-16 

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 

• 8 april Internationella kvinnokaféet hade bjudit Eva Adler att prata om Påsk tradition i 

Sverige 

• 8 april datakurs för nyanlända 

• 9 april projekt " Sträck ut din han mot min hand" delar ut diplom till åtta matlagnings 

kursdeltagare.  Kursen är samarbete med Uppsala kommun Treklangen skolan i 

Gottsunda 

• 9 april möte i Uppsala kommun om Kulturnatten på lördag den 14 september 2019 

• 10 april möte med Nybyvision verksamhetsledare 

• 10 april möte för äldre i Gottsunda 

• 11 april Ett planering möte med Studiefrämjande chefs Gunhild Hansen 

• 11 april All sång för integration " Uppsala vision 2030" 

• 12 april datakurs för nyanlända 

 

 

LOKALA NYHETER 

Sök statsbidrag för jämställdhetsprojekt  

Uppsala kommun tipsar: Nu är det möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka 

statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet. I den här utlysningen kommer vi särskilt 

beakta ansökningar avseende ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning 

och förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning 

med målgruppen unga. Ansök senast 2 maj.  

Källa: Jämställdhetsmyndigheten 

.......................................................................................................................................... 

Fick cancerbesked - blev kvar på akuten 

Platsbrist på Akademiska sjukhuset gjorde att en patient som fick ett cancerbesked på 

akutmottagningen blev kvar på akuten över natten i stället för att komma till en 

vårdavdelning. 

Så här står det i den avvikelserapport som tog upp händelsen för ett par månader sen: 

En kvinna kommer till akuten ca kl. 13.00. Hon får besked att hon troligen har 

urinblåsecancer, samt att hon har metastaser i levern. Hon blir mycket chockad av beskedet. 

Beslut tas om inläggning för vidare utredning. Dock får hon inte komma till någon avdelning 

pga platsbrist. Hon blir liggande på en brits i korridoren på akuten under hela natten. 

Det är inte bra att vara kvar på akutmottagningen efter att ha fått ett så allvarligt besked, säger 

Akademiska sjukhusets chefsläkare Mikael Köhler: 

– Man är orolig och ångesfylld, man behöver hantera sin sorg. Och det gör man inte i en den 

miljö som är på akutmottagningen. 

Källa: P4 Uppland 

.......................................................................................................................................... 
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Bombhot mot stadsdel i Uppsala 

Vid 14-tiden på tisdagen den 9 april så inkom ett bombhot mot stadsdelen Gottsunda i 

Uppsala.  

– En man är gripen. Han greps för tio minuter sedan i Gottsunda, säger Daniel Wikdahl, 

presstalesperson för polisen region Mitt, strax efter klockan 15 på tisdagen. 

Polisen skriver på sin hemsida att bombhotet levererades i ett telefonsamtal vid 14-tiden. 

Hotet ska ha riktat sig mot centrala Gottsunda.  

En man i 50-årsåldern greps vid 15-tiden som misstänkt för grovt olaga hot.  

– Samtalet inkom till SOS och vi hanterar det genom att spärra av stora delar av centrala 

Gottsunda och söker i området för att se om det finns något farligt eller inte. Jag kan inte gå in 

i detalj på vad han sa i telefonsamtalet, säger Daniel Wikdahl.  

Källa: Expressen 

 

 

RIKSNYHETER 

Lättare att få nystartsjobb  

Regeringen avser att ta bort kravet om att andra anställningsförmåner än lön ska följa av 

kollektivavtal vid nystartsjobb. Som en följd av detta förväntas antalet nystartsjobb öka.  

Förslaget förväntas leda till fler nystartsjobb genom att fler arbetsgivare kan anställa med 

nystartsjobb. På så sätt kommer fler personer som varit arbetslösa länge, eller som är 

nyanlända i Sverige, att gå från arbetslöshet till arbete. 

För att möta den förväntade ökningen av antalet nystartsjobb kommer regeringen att tillföra 

medel i vårbudgeten. 

Förslaget är en del av budgetöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet och innebär delvis en återgång till de regler som gällde före 

februari 2017. 

Ikraftträdande planeras att ske i augusti 2019. 

Källa: regeringen.se 

.......................................................................................................................................... 

  V-kritik mot kommande vårbudget        

Regeringen, C och L vill höja skatterna och genomföra besparingar på minst fyra miljarder kr, 

vilket fått oppositionspolitiker att ilskna till.  

-Det här är absolut värre än väntat. Jag förstår inte att Socialdemokraterna går med på det här, 

säger ledaren Jonas Sjöstedt till Expressen TV.                          

Sjöstedt tycker att det är en omvänd Robin Hood-politik, där man tar från de fattigaste och ger 

till de rikaste. KD har kritiserat budgeten som "ett svek mot Sveriges äldre". Även M och SD 

har riktat kritik.   

Källa : svt text tv 

.......................................................................................................................................... 
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Mamman samlade in över 2 miljoner kronor på Facebook till dotterns 

alternativa cancerbehandling och köpte en BMW. 

 

Samlade in 2 miljoner till sjuka dottern – utreds av åklagare I Kristianstad 

Mamman polisanmäld av 105 givare efter bilköp. 

Mamman samlade in över 2 miljoner kronor på Facebook till dotterns alternativa 

cancerbehandling och köpte en BMW. 

Nu har 105 givare polisanmält henne för att bland annat ha köpt en BMW för pengarna. 

– Jag är intresserad av alla inköp där de här pengarna har använts, säger Kristianstad 

kammaråklagare Johan Eriksson som leder utredningen. 

På kort tid tid nåddes målet på två miljoner kronor för att den svårt sjuka flickan skulle kunna 

få en omstridd behandling i Mexiko. 

Då höjdes målet till fyra miljoner kronor med hänvisning till att den mexikanska 

behandlingen kan ge komplikationer som kräver kostsam eftervård. 

I mitten av januari började insamlingen mötas av allt kraftigare kritik. 

Enligt Kristianstadsbladet, som granskat fallet, visade det sig då att mamman köpt en BMW 

för 250 000 kronor. 

Enligt mammans egen uppgift hade 50 000 kronor av kostnaden för bilen tagits från de 

insamlade pengarna. 

– Min dotters skador gör att hon inte kan hantera för mycket ljud och intryck. Ska vi åka långt 

måste hon kunna sova i bilen och då måste hon kunna sitta skönt. Jag bestämde att vi skulle 

köpa första bästa bil säger kvinnan. 

Källa: Aftonbladet 


