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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V18 

 
Vecka 18 

201805 02-07 

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- ? 

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

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 

• I lördags den 28 april åkte vi på en resa till Stockholm. 

Vi har besökt slottet och sett en vaktparad med hästar och sedan besökte vi 

Medelhavsmuseum (en Syrisk avdelning) och Medeltids museum. 

Vi åkte kl. 10.00 och kommit tillbaka kl. 17.00. 

Vi var mer än 100 deltagare och vi har haft en mycket trevlig och rolig resa. 

Tack till Kristina Rylander – Kiki- som har planerat med SIU den viktig resan. 

• 1 maj SIU deltagit på första maj tåg 

• 2 maj SIU håller ett föredrag i konferens med Människorättsjuristerna i UKK om 

Integration. 

• 2 maj föreningen Kvinnor för freds möte på SIUs lokal. 

• 2 maj en kulturkväll med Patrik Hedlund Ordförande för Bostadsförmedling i 

Uppsala. 

• 2 maj; Starta eget företag kurs för nyanlända. 

• 2 maj möte för Äldreprojekt i Gottsunda. 

• 3 maj en kultur samtal för nyanlända, Uppsala vision 2030. 

• 9 maj en dialogmöte i Gottsunda; tema "Utbildning och arbete". 

• 10 maj   DRAKFLYGARDAGENkl. 13-16 ,plats: De 5 kullarna i hagen vid Nåntuna–

Sävja efter rondellen på väg 255, 200 m från ICA. 

 

 

LOKALA NYHETER 

Spännande samråd om planer i Gottsunda börjar 28 april 

Med början 23 april fram till 4 juni finns möjlighet att framföra synpunkter på planerna för 

Gottsundas framtid. Planprogrammet, som nu är på samråd, är unikt på det sättet att social 

hållbarhet vävs samman med planerna på hur området ska utformas och växa med bostäder 

och annan bebyggelse.  

Den första aktiviteten på plats i Gottsunda äger rum den 28 april. 

Lördag 28 april bjuder Uppsala kommun på fika på Gottsundatorg och guidad tur i området 

för att presentera planerna för området. Under maj ordnas flera informationsmöten med 

föreläsningar.  

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………..……… 

Polisen: Valborgsfirandet har hittills varit lugnt 

Sista april-firandet i Uppsala har än så länge varit jämförelsevis lugnt, säger polisen Vid 

20.30-tiden hade 31 berusade personer omhändertagits 

Källa: Sveriges radio 
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Partierna demonstrerade i Uppsala 

Under första maj i Uppsala anordnade en rad politiska partier som vanligt demonstrationståg 

och tal.  

Första maj-tågen är igång. Vid lunchtid samlades Syndikalisterna i Engelska parken för att 

tåga till Olof Palmes plats. 

Vid 13-tiden är Vänsterpartiets tåg framme vid Slottsbacken. En av deltagarna är Per-Markus 

Risman. Den viktigaste frågan för Vänsterpartiet att driva inför höstens val gäller 

bostadsbristen tycker han 

Klockan 13.30 tågade Kommunistiska partiet från mötet vid Stadsbiblioteket till Stora Torget. 

Under marschen hördes slagord och ramsor som, ”Bostad till alla” och ”Krossa USA-

imperialismen”. Väl på torget väntade tal, musik och gemensam sång. En av de drygt 50 

deltagarna i tåget var Ragnhild Stolt. 

Från Vaksala torg tågade Socialdemokraterna med näringsminister Mikael Damberg i spetsen 

tillsammans med kommunalråden Marlene Burwick och Erik Palling. 

Tåget som präglades av diverse traditionella slagord gick till Parksnäckan där tal hölls. 

Källa: UNT 

 

 

RIKSNYHETER 

Löfven vill höja pensionen med 600 kronor i månaden 

Socialdemokraterna vill höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för de flesta 

pensionärer. 

Nyheten presenterades av Stefan Löfven på ett äldreboende i Södertälje - där han talade på 

förmiddagen på första maj. 

– Det här är inte en fråga om snällhet, utan det här handlar om respekt för er som har byggt 

landet, avslutar Stefan Löfven.  

Källa: Expressen 

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

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan 

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna 

Försäkringskassan i förtid. 

”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För 

att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och 

effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller 

rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra 

arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. 

Källa: Försäkringskassa 

…………………………………………………………………………………….……………. 
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Kommunerna bedöms få högre skatteintäkter än i förra prognosen 

Kommuner och landsting kan glädjas åt tre miljarder kronor högre skatteintäkter under 2018 

jämfört med föregående prognos framskriven av deras intresseorganisation Sveriges 

kommuner och landsting, SKL. 

SKL:s nya prognos pekar på att skatteunderlaget även 2018 kommer att fortsätta växa i lika 

god takt som under de senaste åren. Jämfört med föregående prognos i februari innebär det en 

markant uppjustering av det beräknade skatteunderlaget och tre miljarder mer i skatteintäkter 

per år. Förklaringen är att arbetade timmar ökat mer än förväntat i slutet av 2017 och i början 

av 2018. 

Källa:  Statskoll 


