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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 

 
Vecka 14 

201804 04-09  

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 ONS

DAG 

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  
 

Kinesiska  

12:00-14:00 
  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

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

Svenska 

Efter kl 16 

 

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 
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SIU NYHETER 
  

3 april dator kurs för äldreprojekt. 

4 april äldre möte i Gottsunda. 

4 april kulturkväll för " Uppsala vision 2030". 

4 april månads möte för Kvinnor för Fred. 

4 april kurs Strata eget företag för nyanlända. 

5 april kultur samtal för integrationprojekt " Uppsala vision 2030". 

5 april styrgrupp möte för " Sträck ut din hand mot min hand. 

8 april SIUs informations bord vid SIRIUS fotboll match. 

 

LOKALA NYHETER 

 

Skolor i länet får 4,5 miljoner till läxhjälp 

Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte påverka elevernas möjligheter att få hjälp med läxor 

eller annat skolarbete. Regeringen satsar därför i år totalt 363 miljoner kronor på läxhjälp. 

För första halvåret tilldelas kommunala skolor i Uppsala län drygt 4,5 miljoner kronor i 

läxhjälpspengar. 

– Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga. Elever som behöver extra tid vid sidan av schemat 

ska ha möjlighet till det. Vi investerar i en jämlik skola. De här statliga pengarna ger eleverna 

fler chanser att klara kraven, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, i ett pressmeddelande. 

Källa: Upplands nyheter 

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

Gottsunda ska utvecklas till hjärtat i Södra staden 

Gottsunda ska växa och bli tryggare. Uppsala kommun arbetar på ett helt nytt sätt i Gottsunda 

genom att knyta samman sociala insatser med utformningen av den fysiska miljön. Vid en 

pressträff på onsdagen presenterades kommunens förslag för att utveckla Gottsunda. 

Planprogrammet ska nu ut på samråd. 

I januari presenterades ett handlingsprogram med 89 konkreta åtgärder för att vända 

utvecklingen i Gottsunda. Programmet fokuserar på fem områden, trygghet, hållbar livsmiljö 

och trivsel, barn och ungas uppväxtmiljö, arbete och delaktighet. 

Handlingsprogrammet knyts nu samman med planprogrammet och Gottsundas fysiska 

utveckling. Gottsunda centrum föreslås få nya gator, stråk, platser och kvarter och ny 

bebyggelse ska i första hand koncentreras längs Hugo Alfvén väg och Gottsunda allé. Stor 

vikt läggs vid hur Gottsundas gator och torg ska bli tryggare och säkrare att vistas på. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………………. 
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UL-biljett i mobilen för vårdbesök 

Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden 

Alla som reser till ett bokat vårdbesök har rätt till att resa med kollektivtrafiken utan kostnad. 

Från 3 april inför UL en biljett som kan laddas i UL-appen och kan användas den dag 

vårdbesöket ska äga rum utan att patienten behöver lägga ut egna pengar. 

Från 3 april kan alla länsinvånare som är kallade till ett bokat besök i vården i Uppsala län få 

en UL-biljett som laddas i UL:s app. Biljetten är giltig under hela dygnet för vårdbesöket och 

gäller för patienten och en följeslagare. 

Källa: Region Uppsala 

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

Stor utmaning att få bort rost från Domkyrkans topp 

Korsen högst upp på domkyrkan i Uppsala ska restaureras. Men det blir ingen lätt uppgift 

att få upp en byggställning längs de 119 meter höga tornen. 

I slutet på 1800-talet gjordes en byggställning i trä. Att använda en stor lyftkran för 

restaureringen har övervägts denna gång: 

Planen är att komma igång efter sommaren med att bygga ställningen. Sen kan själva jobbet 

kan ta flera år, kanske fem år, säger Oscar Hahne. 

Källa: p4 Uppland 

 

RIKSNYHETER 

 

Lill-Babs sista dagar – hon visste inte hur sjuk hon var 

Barbro ”Lill-Babs” Svensson visste inte hur sjuk hon var.  

Under tisdagen chockades svenska folket av beskedet att den folkkära artisten gått bort efter 

att ha drabbats av hjärtproblem och cancer. 

Barbro ”Lill-Babs” Svensson stod på scen i 65 år. Och det var något hon tänkte fortsätta med. 

Men i början av mars tog det stopp när Lill-Babs lades in på sjukhus efter att ha drabbats av 

akut hjärtsvikt. 

Lill-Babs hade drabbats av en elakartad cancer.Under tisdagen kom beskedet att ”Lill-Babs” 

somnat in, bara veckor efter att hon lades in på sjukhus. 

Kungafamiljen sörjer Barbro "Lill-Babs" Svenssons död. 

I ett uttalande på hovets hemsida säger kungen: 

– Vi kommer minnas hennes stora värme och hjärtlighet, säger han. 

Kung Carl Gustaf och drottning Silvia fick beskedet om Barbro "Lill-Babs" Svenssons 

bortgång under sin semester i Storlien. 

Hon var en nära vän till kungafamiljen och träffade flera gånger familjen i såväl officiella som 

privata sammanhang. 

Källa: Expressen 

…………………………………………………………………….………………………..…… 
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Regeringen storsatsar på polisen 

Regeringen vill satsa 7,1 miljarder kronor på polisen under tre år. 

Det presenterar statsminister Stefan Löfven och inrikes- och justiteminster Morgan Johansson 

på en pressträff i Eskilstuna idag. 

Aftonbladet rapporterar direkt från pressträffen och från Stefan Löfvens sommartal i 

Rademachersmedjorna, Eskilstuna som börjar klockan 12. Löfven kritiserar nu Alliansens 

planer på misstroendevotum mot tre ministrar. 

Källa: Aftonbladet 

……………………………………………………………………………………………… 

Mottagningsutredningen föreslår ankomst- och avresecentrum för 

asylsökande 

På onsdagen lämnade Mottagningsutredningen sitt slutbetänkande. Utredaren föreslår bland 

annat att det inrättas statliga ankomstcentrum för asylsökande, avresecentrum för asylsökande 

som fått nej på sin ansökan samt att möjligheterna till eget boende (EBO) begränsas. 

Enligt utredningen är väntetiderna i dag för långa, återvändandet är ineffektivt och 

etableringen tar för lång tid. Utredaren, Martin Olauzon, föreslår därför flera förändringar 

kopplat till mottagandet av asylsökande. 

Utredningen föreslår att det inrättas obligatoriska statliga ankomstcenter. På dessa center ska 

myndigheter och andra aktörer finnas som den sökande behöver komma i kontakt med. Under 

tiden i ankomstcentret ska de asylsökande få obligatorisk samhällsinformation. 

Sökande som inte snabbt ska återvända flyttar efter en månad till en kommun. Utredaren 

föreslår att det ska göras enligt samma principer som används i den nuvarande 

bosättningslagen för personer som fått uppehållstillstånd. 

Källa: Migrationsverket 

 


