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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V8 

 
Vecka 8 

201802 21-26 

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/ 

GILLAhttp://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 ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  

 

Kinesiska  

12:00-14:00 

 

  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

--------------- 

Svenska 

 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

_____ 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

KL: 

16:00 

 
Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  

 

Spanska 

18:00-19:00 

 

  

      

 
 

  

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:18:00 

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:17:00 

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 

• 19 feb, möte med Länsstyrelsen. 

• 19 feb. Internationella kvinnokaféet hade sin kväll och datakurs. 

• 20 feb. datakurs för äldre. 

• 21 Dialog möte för demokrati projekt i Gottsunda Tema på mötet ”Hur stoppar vi 

oroligheterna i de drabbade områdena?. 

• 22 feb möte i Uppsala kommun på Arbetsmarkandsnämnden. 

• 22 feb. torsdags kultursamtal. 

• 23 datakurs för nyanlända. 

• 24 feb. datakurs för tre gruppen av nyanlända. 

 

• På lördag 24 feb. har eritreanska kvinnoförening en fest på Dance centrum. 

            ******************************************************************** 

• På lördag den 3 mars har Oromo förening sin fest på Vaksalaskolan mellan kl. 15-20. 

• På lördag den 17 mars är SIU årsmöte. Anmäl din förening! Varje förening har rätt till 

två representanter. 

 

LOKALA NYHETER 

Bidrag som ger guldkant 

Fram till den 28 februari har föreningar, kommunal verksamhet och organisationer som 

arbetar för att ge barn och unga en meningsfull fritid möjlighet att söka bidrag för 

sommaraktiviteter. 

Det så kallade Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund, vars styrelse 

beslutar om hur bidraget ska fördelas. 

Sedan förra året är det Barnombudet i Uppsala län som administrerar stödet, ett uppdrag som 

under flera år har samordnats av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Bidraget kan sökas för aktiviteter som äger rum under sommaren 2018 i en eller flera av 

kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala. 

Sysselsättningen ska rikta sig till barn och unga upp till 20 år. 

Föreningar, kommunal verksamhet och organisationer är välkomna att söka, men däremot inte 

privatpersoner. 

Det går att söka upp till 20 000 kronor per insats och om flera aktörer är involverade kan 

högre belopp beviljas. 

Sista ansökningsdag är den 28 februari. 

Källa: upplandsnyheter 

……………………………………………………………………………………….………….. 
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Musik-, dans- och dj-hörna när Lina Sandells park i Gottsunda rustas upp 

Aktivitetsyta med utmanande lek för stora och små, grillhörnor, dans- och dj-hörna. Det är 

några av de önskemål som Gottsundaborna förde fram när Uppsala kommun samlade in 

synpunkter på hur Lina Sandells park kan förbättras när den totalrenoveras för att bli en 

mötesplats för alla åldrar. Ett färdigt förslag med skisser har nu tagits fram av kommunen. 

Källa: Uppsala kommun 

 

RIKSNYHETER 

Misstänkt barnläkare kopplas till fler övergrepp 

En läkare som sitter häktad för en rad grova sexövergrepp på barn kopplas till fler 

omotiverade undersökningar. Nu utreds ytterligare sex fall med barn vid en hälsocentral i 

Västerbotten där mannen arbetat, rapporterar P4 Västerbotten. 

Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, säger till radion att det handlar om undersökningar som 

inte känns motiverade. 

– Det kan vara att man omotiverat velat klä av barnet. Och i de fallen där vi uppfattat att det 

kan vara otillbörlig undersökning så har vi kontaktat föräldrarna och erbjudit dem att få 

kontakt med polisen, säger han. 

Cirka tusen journaler har granskats i Västerbotten. I ett av fallen kommer föräldrarna att ha en 

fortsatt dialog med polisen, enligt primärvårdsdirektören. 

Läkaren har varit verksam i flera delar av landet. Han sitter häktad för bland annat sexuella 

övergrepp, sexofredande, utnyttjade av barn för sexuell posering för händelser som skett i 

Stockholmstrakten. Men även Skaraborgs sjukhus och Region Jönköping har gjort 

polisanmälningar. 

Källa: DN 

…………………………………………………………………………………………..…… 
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Statsminister Stefan Löfven ska träffa Trump 

Statsminister Stefan Löfven ska besöka USA:s president Donald Trump.  

– Relationen till USA är viktig både för vår ekonomi och för vår säkerhet. Genom vårt breda 

samarbete skapar vi tillväxt och trygghet för våra medborgare, säger statsminister Stefan 

Löfven i ett pressmeddelande.  

Mötet kommer att äga rum i Vita huset i Washington den 6 mars 2018.  

Källa: DN 

………………………………………………………………………………….……. 

Fler självmord bland unga flyktingar 

Många barn och ungdomar har kommit ensamma till Sverige som flyktingar. De flesta har 

kommit från landet Afghanistan. Många har det väldigt svårt. De är rädda att inte få tillstånd 

att stanna i Sverige. 

Många mår dåligt. Förra året tog tolv unga flyktingar livet av sig. De flesta av dem var unga 

män från 

Afghanistan. Antalet självmord bland unga har ökat mycket de senaste två åren. Det visar en 

undersökning som Socialstyrelsen har gjort. 

Källa: 8 sidor 

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

Busch Thor: ”Vi tar en risk med Bert Karlsson” 

Kristdemokraterna vill göra Bert Karlsson till ett draglok inför valrörelsen. 

Men man tar en risk i samarbetet med den frispråkiga ex-politikern från Skara, säger KD-

ledaren Ebba Busch Thor. 

– Det gör vi. Men om vi inte väljer att göra något annorlunda under det här valåret än vi gjort 

tidigare, då kommer vi fortsätta att ha en nedåtgående trend. 

När KD-ledaren Ebba Busch Thor i vår åker ut på förvalsturné har partiet bokat in Bert 

Karlsson som utfrågare på flera platser. Nyheten att den före detta partiledaren för Ny 

Demokrati, som de senaste åren drivit asylboenden och varit en frispråkig debattör i många 

frågor, väckte förvåning hos många. 

Källa: Aftonbladet 

 


