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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V15 

 
Vecka 15 

201804 11-16 

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 

• 9 april Internationella kvinnokaféet, berättelse av Najia och Bahar om deras resa till 

Australien. 

• 10 april möte med Campanien representanter Anna och Daniel om samarbete med 

SIU. 

• 10 april datakurs för Äldreprojekt. 

• 10 april referensgrupp möte för projektet ”Sträck ut din hand mot min hand" i Rädda 

barnens lokal. 

• 11 april Äldreprojekt möte i Gottsunda. 

• 11 april ”starta eget” kurs för nyanlända. 

• 11 april dialog möte för den lokala överenskommelse (LÖK). 

• 12 april Kultur samtal för " Uppsala vision 2030". 

• 13 april möte med Uppsala hem. 

• 13 april möte med NBV. 

• SIU kommer att ordna en dialogmöte på onsdag 18 april i Gottsunda, kl. 18-20 . 

Plats: Gottsunda centrum, Kulturpunkten 

Tema: Bostadspolitiken och trygghet u Gottsunda 

 

 

LOKALA NYHETER 

Explosion bredvid socialkontoret i Gottsunda 

Det har skett en explosion vid en dörr bredvid socialkontorets lokaler i Gottsunda. Kontoret är 

inte skadat och är öppet som vanligt. 

Inga personer har skadats. Det finns inte heller några skador på lokalerna vilket gör att 

socialkontoret är öppet som vanligt.  

Socialkontoret kommer att kontakta de som ska besöka kontoret under dagen, för att stämma 

av om de vill boka om besöket till en annan dag.  

Polisen utreder explosionen.  

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………………….………… 
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Språkkrav - Vallöfte från (S) i Uppsala län 

Måndag den 9 april kom socialdemokraterna i Uppsala län med ett vallöfte.  

  

"Obligatorisk språkundervisning för anställda i vård och omsorg med otillräcklig svenska" 

Bristande språkkunskaper inom vård och omsorg har blivit ett rejält problem säger 

kommunalrådet Erik Pelling (S). 

Det är upp till arbetsgivaren att se till att undervisningen blir av. 

Källa: Sveriges radio 

…………………………………………………………………………………………. 

Uppsala uppdaterar sina stadsdelar 

För första gången sedan 1980-talet justerar kommunen indelningen i stadsdelar inom tätorten 

Uppsala. Förslaget innebär bland annat att elva nya stadsdelar fastställs, däribland Rosendal, 

Bärby hage, Slavsta, Bäckslösa och Kapellgärdet. 

Uppsalas nuvarande stadsdelsindelning är från 1982. Sedan dess har befolkningen vuxit med 

nästan 70 000 människor, staden har genomgått stora fysiska förändringar och staden kommer 

att fortsätta att växa i snabb takt under kommande år. För att möta denna utveckling behöver 

stadsdelsgränserna i Uppsala löpande uppdateras. Stadsdelarna anpassas därför efter 

kommunens nyckelkodsområden (NYKO) som uppdateras på årsbasis. NYKO är den 

indelning som bland annat Statistiska centralbyrån (SCB) använder. 

I den uppdaterade stadsdelsindelning som kommunfullmäktige ska besluta om den 23 april 

har arbete lagts ned på att i möjligaste mån låta stadsdelsgränser reflektera olika områdens 

skilda karaktärer, bebyggelsemönster och historia. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………………. 

 MP: Lovar ännu fler cykelvägar 

Miljöpartiet sätter sitt hopp till fortsatta statsbidrag i mångmiljonklassen för att finansiera sina 

vallöften. På måndagen presenterade partiet sitt program inför höstens val. 

Omgivna av uppstoppade djur och ett och annat skelett presenterade Miljöpartiet sitt 

valprogram på Biotopia i Uppsala. 

– Det här är en stor dag för oss, sade kommunalrådet Rickard Malmström när han inledde 

presskonferensen. 
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Hans uppfattning är att Uppsala är på god väg att bli en hållbar stad. Och med ett fortsatt 

förtroende utlovas ännu fler cykelvägar och en utbyggd kollektiv- och spårtrafik. 

Källa: UNT 

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

RIKSNYHETER 

Mer pengar till fritidsgårdar 

Det finns behov av att utöka öppettiderna, inte minst under sommaren och öka kvaliteten i 

verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet för ungdomar runt 

om i landet. Regeringen satsar därför 50 miljoner kronor för detta under 2018. 

– Fritidsgårdar med bra verksamhet spelar en viktig roll för att unga ska få tillgång till en 

meningsfull fritid som skapar sociala möten och möjligheter till etablering, säger Anna 

Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. 

Regeringen har sedan tidigare gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF) i uppdrag att fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten. Inom ramen för 

uppdraget ska myndigheten till exempel erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. 

Bakgrunden till uppdraget var en kartläggning från MUCF (2016) som bland annat visade på 

varierande kvalitet och utbud i den öppna fritidsverksamheten lokalt. 

Källa: Statskoll 

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

Tullverket får pengar till teknisk utrustning 

Tullverket får ytterligare 52 miljoner kronor i år. Pengarna ska investeras i teknisk utrustning 

för att stoppa illegala varor. 

- Regeringen prioriterar trygghet. I höstbudgeten fick Tullverket ett permanent tillskott som 

innebär mer personal vid gränsen. När brottsligheten blir mer avancerad ställer det högre krav 

på teknisk bevisning. Därför kompletterar vi årets anslag med investeringar i teknisk 

utrustning. För oss går det före sänkta skatter, säger finansminister Magdalena Andersson. 

Investeringarna ska stärka Tullverkets insatser. Modern teknik gör det möjligt för Tullverket 

att effektivare övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så att bestämmelserna 

om in- och utförsel av varor följs. 

- Vapen och narkotika är centrala delar i den organiserade brottsligheten. Nu förstärker vi 

insatserna för att stoppa vapen och narkotika redan vid gränsen, säger Magdalena Andersson. 

Sammanlagt föreslås en ökning av Tullverkets anslag med 72 miljoner kronor i år. 

Källa: Statskoll 


