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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V31 

 
Vecka 31 

2018 0731-0806 

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- ? 

 

 

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 
  

  

 

Svenska 
kl 17 

Jämna veckor 

Signe 

Udda veckor 

Martin 

  

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 
28 juli SIU deltagit en manifestation mot rasism på Stora torget. Amil Sarsour har hållet ett 

tal. 

30 Juli möte med Oromo förenings ordförande. 

30 Juli möte med Salsal förenings ordforande. 

30 juli några asylsökande har kommit till SIU för att lära sig hur man skriver överklaga. 

31 juli SIUs styrelse möte. 

3 augusti datakurs för två grupp nyanlända. 

4 augusti datakurs för tre grupper nyanlända. 

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

Är det dags igen med kulturkväll 

Den 4 augusti Sträck din hand mot min hand ska ordna en kulturkväll. Detta kommer att vara 

på Vaksalaskolans matsal. 

Tid: 18:30 - 21.00  

Plats: Vaksalaskolans matsal 

Vi bjuder på mat!(först till kvarn!)  

I samarbete med Salsal Uppsala 

 

 

LOKALA NYHETER 

Vattenläget i Uppsala kommun 

Tillgången på kommunalt vatten i Uppsala kommun är god. Däremot är det låga 

grundvattennivåer i små magasin för grundvatten i hela kommunen. 

Kommunalt vatten i Uppsala kommun tas från stora magasin med grundvatten, och där är 

tillgången god. Av de som har kommunalt dricksvatten får mer än 95 procent sitt dricksvatten 

från brunnar i Uppsalaåsen och Vattholmaåsen. Almunge och Länna får sitt dricksvatten från 

Östra Långsjön. 

Du som har kommunalt vatten ska vara uppmärksam på information från kommunen om läget 

och eventuella begränsningar i vattenanvändningen. 

Det är däremot mycket låga grundvattennivåer i små magasin för grundvatten i hela 

kommunen. Det betyder att fastigheter med egen brunn kan drabbas av vattenbrist. 

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………………………………... 
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Fritt fram att grilla på egen tomt i länet 

Nu är det återigen tillåtet att grilla på sin egen tomt i Uppsala län. Länsstyrelsen häver 

totalförbudet som infördes förra veckan. 

Från klockan 17:00 är det återigen tillåtet att grilla på sin egen tomt. 

Det går också bra att grilla på till exempel innergårdar.  

– Men då gäller det att kolla med sin hyresvärd eller bostadsrättsförening först. De kanske har 

egna förbud mot att grilla, säger krisberedskapshandläggare på länsstyrelsen Anders Leijon. 

Och att ge sig ut i skog och mark och grilla är fortfarande förbjudet, även på i ordningsställda 

grillplatser. 

Källa: P4 Uppland 

…………………………………………………………………………………….……… 

Politikerkrav efter skyfall: Bygg ut Uppsalas avlopp 

 

Centralpassagen vid Uppsala station i söndags efter skyfallet. 

Uppsala räknar med att klimatförändringarna gör att stan drabbas av fler skyfall som det i 

söndags. Flera gator och fastigheter svämmade över, liksom Centralpassagen vid Uppsala 

station. 

– En lärdom från söndagen är att avloppssystemet måste dimensioneras för att klara så här 

stora mängder dagvatten på kort tid. Jag kommer att ta upp den här frågan i gatu- och 

samhällsmiljönämnden vid vårt första möte efter sommaren., säger Johan Lundqvist (MP), 

ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, till Upsala Nya Tidning. 

Källa: Aftonbladet 
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RIKSNYHETER 

 

Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år 

siktas i prognosen 

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige är oförändrad för både 2018 och 

2019, vilket pekar på en varaktig utveckling. Dessutom bedömer Migrationsverket att 

balanserna vid årsskiftet på flera områden kommer att vara de minsta på fem år. 

- Den fortsatt stabila utvecklingen av asylsökande och minskade balanser ger oss möjlighet att 

utveckla en mer effektiv verksamhet, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik. 

Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000 för 2018 

och 29 000 för 2019. Prognosens planeringsantagande utgår ifrån att gränskontroller och 

andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar under året, samt att EU:s och Turkiets 

migrationsuttalande består. 

Den stabila prognosen över antalet nya asylsökande innebär att kan fortsätta på den utstakade 

vägen mot en effektiv organisation.  

Källa: Migrationsverket 

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

 

Migrationsdomstolen i Göteborg vänder sig till EU-domstolen 

 

Efter att flera migrationsdomstolar underkänt den nya gymnasielagen väljer 

Migrationsdomstolen i Göteborg att vända sig till EU-domstolen.  

– Tycker olika domstolar olika så är rättsläget oklart och då vill vi ha ett avgörande från EU-

domstolen om hur lagen ska tolkas, säger lagman Anders Hagsgård.  

Dela artikel 

Den omstridda gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018, och väntas ge 9000 unga 

ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd genom gymnasiestudier. 

Lagen underkändes snabbt av flera migrationsdomstolar och Migrationsdomstolen i 

Stockholm menade att den strider mot EU-rätten.  

– Tycker olika domstolar olika så är rättsläget oklart och då vill vi ha ett avgörande från EU-

domstolen om hur lagen ska tolkas, säger lagman Anders Hagsgård. 

Källa: Expressen 

……………………………………………………………………………………………… 
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Regeringen stöder lantbrukare i kris med 1,2 miljarder kronor 

Regeringen lägger ett krispaket innehållande 1,2 miljarder kronor till lantbrukarna för att 

framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av den 

extrema torkan. Det meddelade finansminister Magdalena Andersson (S), landsbygdsminister 

Sven-Erik Bucht (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) vid en presskonferens i 30 

juli. 

Miljardpaketet till torkdrabbade lantbrukare ska ge kompensation på såväl kort som lite längre 

sikt. 

– Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna. Många är oroliga för sina djur och för 

sin framtid. Med regeringens nationella krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor ger vi 

lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation, säger landsbygdsminister 

Sven-Erik Bucht. 

Källa: Statskoll 


