
V33 
1 

SIU nyheter 
30 juli engelska kurs för vuxna. 

31 juli engelska kurs för ensamkommande. 

1 augusti teckning och målning kurs för vuxna. 

2 augusti Tekning och målnings kurs för barn. 

3 augusti datakurs för nyanlända. 

3–6 augusti olika möten med Nell Gambian en forskare från USA. 

5 augusti möte med kriminalvårdare Per-Gunnar. 

6 augusti möte med Integrations grupp för att planera nästa möte på 

Arbetsmarknadsdepartementet. 

6 augusti engelska kurs för vuxna.. 

7 augusti möte med Isabella Borg biträdande rektor för SFI Linneskola. 

7 augusti engelska kurs för ensamkommande. 

7 augusti en musik träff mellan professor Henrik och den iranska musiker Assayesh.. 

8 augusti teckning och målning kurs för vuxna. 

9 augusti teckning och målning kurs för barn. 

10-14 augusti är den muslimska högtiden Eid Aladha. SIU styrelse önskar alla SIUs 

medlemmar EID Mubarak. 

 

LOKALA NYHETER 

Duschvattnet rinner åt fel håll 
Badet renoverades för 25 miljoner kronor – ändå lutar golvet fel i tjejernas duschrum. Nu 

rinner det in vatten från duscharna till omklädningsrummet. 

I september förra året invigdes nyrenoverade Gottsundabadet. Det nygamla badet hade fått en 

upprustning med nya omklädningsrum, ny bassäng och ny stor bastu i badområdet. 

Men redan från start fanns problem med tjejernas duschrum. Vatten från duscharna rinner 

genom en dörröppning in till omklädningsrummet. 

– Det är alltid så där med simhallar att någonstans så blir det lite fel, säger David Magnusson, 

avdelningschef på Gottsundabadet som tillhör Fyrishov AB. 

Felet har varit känt sedan slutbesiktningen efter renoveringen, men på grund av sjukskrivning 

har arbetet inte utförts. Krister Pallin, fastighetschef på Fyrishov, kan i dag inte ge någon 

exakt tidsplan för när lutningen ska justeras. 

– Vi vill inte påverka verksamheten för mycket och det är lite småkrångligt att göra om lutet. 

Renoveringen av Gottsundabadet kostade Uppsala Kommuns Fastighets AB 25 miljoner 

kronor, men det ska inte tillkomma ytterligare kostnader för att åtgärda felet. 

Källa: UNT 

……………………………………………………………………………………………..…. 
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Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen 
Från måndagen den 20 augusti kommer distriktssköterskemottagningen i Morgongåva att 

återuppta sin verksamhet efter en längre tids stängning. 

  

I oktober 2015 stängdes distriktssköterskemottagningen i Morgongåva, i samband med 

stängningen utlovades att man skulle öppna mottagningen igen när rekryteringen av ny 

sjuksköterskepersonal var färdigt. 

  

I ett pressmeddelande från Region Uppsala meddelas idag att man åter kommer att öppna 

mottagningen måndagen den 20 augusti. 

- Vården ska kännas trygg i hela Uppsala län. Vi vet att boende i Morgongåva saknat sin 

mottagning. Att vi nu har tillräcklig bemanning för att öppna igen är viktigt för att öka 

tillgängligheten, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande i vårdstyrelsen. 

  

Det var dock inte på något sätt klart att ambitionen var att åter öppna mottagningen. I mars 

2017 meddelade nämligen vårdstyrelsen i Uppsala län att man hade för avsikt att stänga 

distriktssköterskemottagningen i Morgongåva för gott då man inte lyckats med rekryteringen 

av nya sjuksköterskor. 

  

Distriktssköterskemottagningen kommer från och med måndag att bemannas av 

distriktssköterskor från Heby vårdcentral på måndagar och torsdagar för tidsbokade besök, 

skriver Region Uppsala avslutningsvis i sitt pressmeddelande. 

  

Källa: Uppsalanyheter.se 

 

 

RIKSNYHETER 
 

Många ansöker om medborgarskap just nu 
 

Allt fler vill bli svenska medborgare. Det har lett till att väntetiden för att få medborgarskap 

just nu är lång. Migrationsverket har under året lagt extra resurser till 

medborgarskapsprövningen för att fler ärenden ska kunna avgöras på kortare tid. 

 

Flera medier rapporterar om Migrationsverkets långa handläggningstider för personer som vill 

bli svenska medborgare. Just nu är den förväntade längsta väntetiden 30 månader – men en 

majoritet av ärendena avgörs långt snabbare än så. Enligt Migrationsverkets siffror är den 

genomsnittliga handläggningstiden just nu 293 dagar. Tiden räknas från att ansökan kommer 

in till Migrationsverket fram tills att beslut fattas i ärendet. 

Källa: migrationsverket 

…………………………… 
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Blodgrupp 0 är kungen av blodgrupper 
Om ditt blod tillhör blodgrupp 0 kan du statistiskt sett se fram emot ett liv utan cancer, 

minnesförlust och hjärtsjukdomar. 

En undersökning har nämligen visat att människor med blodgrupp A, B och AB har 15 

procents större risk för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar än de som har blodgrupp 0. Dessutom 

verkar det som att blodgrupp 0 skyddar kroppen mot cancer. 

Forskarna tror att förklaringen är att blodgrupper som A, B och AB får immunförsvaret att 

arbeta hårt så att kroppen långsamt löper risk att utveckla cancer, medan blodgrupp 0 är 

mildare 

Källa: illvet.se 

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

 

Mystiskt föremål stänger polishuset i Gävle 
Delar av polishuset i Gävle har spärrats av sedan ett misstänkt föremål lämnats in i 

receptionen. 

En person ska ha tagit in föremålet eftersom det "såg konstigt ut". Personal på plats 

uppfattade det som farligt och därmed spärrades receptionen och byggnadens framsida av, 

skriver polisen på sin sajt. 

Källa: Aftonbladet 

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

 

 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12916-014-0237-8
https://www.dana-farber.org/newsroom/news-releases/2009/blood-type-study-sheds-light-on-biology-of-pancreatic-cancer/
https://illvet.se/manniskan/kroppen/cirkulation/blodgrupper-blodet-avgor-din-halsa
https://www.aftonbladet.se/tagg/923e64c9e98185f2f26652d61538bec6132727da

