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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 

 
 Vecka 6  

201802  06-12 

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-textarkiv/ 

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-textarkiv/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 
5 feb. möte med Röda korset. 

5 feb SIUs Internationella kvinnokaféet. 

6 feb datakurs för äldre. 

6 feb. SIU styrelse möte. 

7 feb. möte med Navet. 

7 feb. möte med en grupp nyanlända från Östhammar för samhällsorientering. 

7 feb, möte för Äldreptojrkt i Gottsunda. 

7 feb. Kulturkväll för Integrationsprojekt " Uppsala vision 2030". 

8 feb. Torsdags samtal för " Uppsala vision 2030". 

9 feb möte med en grupp nyanlända från Tierp för samhällsorientering. 

………………………………………………………………………………………………… 

Solidaritetsfest för Oromofolk i Etiopien ”En för alla, Alla för en” 

Datum:3 mars 2018 

  Tid:15:00-23:00 

Adress:Vaksala Torg, 753 27 Uppsala 

Inträde:  Vuxna 200 kr & Barn 12-17 år 100 kr . Biljetter köper du på plats 

Anmäl dig via sms senast den 26 februari 2018 

Kontaktperson: Abbe 073-6496722/ Adam 073-897 42 87 

ALLA INTÄKTER GÅR OAVKORTAT TILL DE CA 700. 000 PERSONER SOM 

BLIVIT  DEPORTERADE FRÅN SINA HEM. 
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LOKALA NYHETER 

Uppsala kommun fördjupar samarbetet med NybyVision 

Uppsala kommun har förnyat partnerskapet med den ideella organisationen NybyVision i 

ytterligare tre år. Det fördjupade samarbete ska främja snabb integration och ge individer 

ökade möjligheter att nå en egen hållbar försörjning. 

NybyVision ger en bred verksamhet inom svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård 

och skapande verksamhet. Genom överenskommelsen erbjuds integrationsfrämjande och 

kompetenshöjande insatser för utrikesfödda personer med kort eller ingen skolbakgrund som 

har svårt att lära sig svenska, har behov av att komma in på arbetsmarknaden och som många 

gånger har psykisk eller fysisk hälsoproblematik. En majoritet av deltagarna är kvinnor över 

50 år. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………. 

Länsanalys: Arbetsmarknaden i länet försvagas 

Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde 

kvartalet 2017. 

Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets 

ekonomiska utveckling. Statistiken för arbetsmarknadens utveckling är den mest aktuella 

regionala ekonomiska statistiken. Genom att följa och analysera utvecklingen av 

arbetsmarknaden får Region Uppsala en tidig bild av hur länets ekonomi i stort kommer att 

utvecklas. 

Statistiken för sysselsättning och arbetslöshet kommer från SCB:s 

Arbetsmarknadsundersökning, AKU. Den beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för 

Sveriges befolkning i åldern 15-74 år och står för det officiella arbetslöshetstalet. Varje 

kvartal publiceras data för landets län. 

Statistiken för lediga jobb kommer från SCB:s Konjunkturstatistik över vakanser, KV. Den 

baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på  

Källa: Region Uppsla 

……………………………………. 

 

 

 

https://regionuppsala.mynewsdesk.com/pressreleases/laensanalys-arbetsmarknaden-i-laenet-foersvagas-2404823
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RIKSNYHETER 

Ny uppdatering gör Bank-id otillgänglig för 10.000 användare 

Omkring 10.000 personer med äldre telefoner kommer inte att kunna använda sina mobila 

bank-id längre. Orsaken är nya uppdateringar. 

I måndags släpptes en ny uppdatering av Bank-id-appen som inte fungerar på äldre modeller 

än Iphone 4s. Anledning uppges vara säkerhetsskäl. 

Källa: D.N 

……………………………………………………………………………………………… 

Resistens mot antibiotika ökar 

Om drygt tio år är det dubbelt så många anmälda fall av antibiotikaresistens i Sverige jämfört 

i dag – och mer än fyra gånger så många år 2050, visar nya prognoser från 

Folkhälsomyndigheten. 

– Antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistenta bakterier kommer att öka. Det får 

stora konsekvenser både för utsatta riskgrupper och för samhället i stort, säger Malin Grape, 

enhetschef på Folkhälsomyndigheten. 

Prognoserna visar: 

2016 rapporterades drygt 15 500 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige. 2030 

har antalet fördubblats, enligt prognosen. 2050 tros antalet fall vara drygt 70 000, det vill säga 

mer än fyra gånger fler än idag. 

Antibiotikaresistens ger högre kostnader för vård och behandling. Den årliga merkostnaden 

för infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier blir ungefär 400 miljoner kronor 

2030 och drygt 600 miljoner kronor 2050, jämfört med om motsvarande infektioner hade 

orsakats av antibiotikakänsliga bakterier. 

Sammanlagt kommer antibiotikaresistensen ha kostat samhället cirka 16 miljarder kronor från 

2018 till 2050. Summan kan jämföras med kostnaden för 187 000 höftledsoperationer. Idag 

utförs runt 18 000 höftledsoperationer i Sverige varje år. Kostnaderna avser både direkta 

sjukvårdskostnader och indirekta kostnader för samhället i form av produktionsbortfall. 

Folkhälsomyndighetens rapport visar att det aktiva arbetet för att bromsa utvecklingen måste 

fortsätta men framför allt intensifieras. 

Källa: Statskoll 

 


