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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V30 

 
Vecka 30 

201807 24-30 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISDAG ONS

DAG 

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  
 

Kinesiska  

12:00-14:00 
  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

16:00-18:00 
 Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  Amharinja 

17:15-19:00 

Spanska 

18:00-19:00 
  

  

 

Svenska 
kl 17 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 
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SIU NYHETER 

• 16–22 juli har ordnat en cykelkurs för kvinnor. 12 nyanlända kvinnor har lärt sig att cykla. SVT 

uppland har uppmärksammat kursen med ett mycket fint reportage. Radio P4 också har 

uppmärksammat kurs med ett fint reportage  och sändes ett antal gånger.  

• 25 juli kommer en grupp nyanlända för samhällets orientering. 

• 28 juli en demonstration mot rasism i Storatorget. 

LOKALA NYHETER 

Höga temperaturer i Uppsala 

SMHI har utfärdat en klass 2 varning om extremt höga temperaturer i Uppsalaområdet. Dagstemperaturen 

väntas de närmaste dagarna ligga över 30 grader. Äldre, gravida, små barn och kroniskt sjuka hör till de 

personer som är särskilt känsliga under en värmebölja. Var uppmärksam om du tillhör riskgrupperna eller 

om du är anhörig. 

Främst är det personer som är äldre, kroniskt sjuka eller har vissa typer av funktionsnedsättning som är 

särskilt utsatta. Även riktigt små barn och gravida räknas till riskgrupperna under en värmebölja. 

Varningssignaler på negativ påverkan av värme är förhöjd kroppstemperatur, puls eller andningsfrekvens 

och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på 

vätskebrist. Sök hjälp om du eller andra inte mår bra. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Trenden håller i sig – alltfler unga i Uppsala är föreningsaktiva 

Till skillnad från i övriga landet, fortsätter antalet medlemmar i Uppsalas idrotts- och fritidsföreningar i 

åldersgruppen 5–25 år att öka. Det handlar om allt från scouter till hockey- och gymnastikföreningar. Det 

visar både Riksidrottsförbundets och kommunens egna siffror för 2017. Ökningen är som störst i 

åldersgruppen 9–16 år. 

Antalet Uppsalabor har ökat med 2,3 procent, men ökningen av föreningsaktiva är större, 3,4 procent. 

Uppsala kommun har tillsammans med föreningarna och Upplands idrottsförbund gjort en långsiktig 

satsning för att behålla ungdomarna. 2013 ändrades bidragsreglerna med inriktningen att sätta barnet i första 

rummet. Kommunen arbetar med kvalitetspoäng där föreningarna får ett basbelopp för det kvalitativa arbete 

föreningen gör. Utöver det, kan föreningar söka pengar för sina ledarutbildningar som ett led i att öka 

kompetensen och kvalitén i föreningen. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Kampen mot elden fortsätter 

I en vecka har brandmän och frivilliga kämpat för att släcka de många skogsbränderna i Sverige. 

Brandmän från flera andra länder hjälper till. Helikoptrar och flygplan släpper vatten över den brinnande 

skogen. Men det brinner fortfarande på fler än 40 ställen i landet., 

Områdena som brinner är större än hela Stockholm. De fyra största bränderna 

är i länen Gävleborg, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. 

– Det är fortfarande allvarligt. Men läget har inte blivit värre,  säger Britta Ramberg på Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

Källa: 8 SIDOR/TT 

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

Ingen ljusning i värsta brandområdena 

Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, ska få ökade möjligheter att ersätta de kommuner som 

drabbats av skogsbränderna.  

Det meddelade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag.  

Regeringen uppskattar att kostnaden för ersättning kan bli 300 miljoner kronor under 2018.  

Källa: Expressen 

 


