
V33 
1 

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V33 

 
Vecka 33 

201808 14-21 

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 
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SIU NYHETER 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Uppsala förbereder sig inför ett tryggt och säkert val 

På valdagen arbetar drygt 1 000 röstmottagare i 161 vallokaler på Uppsala kommun för att 

säkerställa att valdagen den 9 september ska bli ett tryggt och rättvist val för medborgarna. 

Alla Uppsalabor med rösträtt ska ges reell möjlighet att rösta. Alla Uppsalas invånare ska 

känna trygghet i att valen gått rätt och tryggt till, utan illegitima påverkanskampanjer.  

 

Uppsala kommun arbetar just nu för att möjliggöra för alla 171 000 röstberättigade 

Uppsalabor att rösta vid årets val. Det innebär till exempel att drygt 1 000 röstmottagare 

kommer att arbeta med valet i 161 vallokaler, på 26 stycken förtidsröstningslokaler och på 37 

vård- och omsorgsboenden samt häktet. Kommunen erbjuder också stöd till väljare med olika 

former av funktionsnedsättningar.  

 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………….…………………………… 

S vill lägga 13 miljoner kronor på nytt UL-kort 

Socialdemokraterna i Uppsala lanserade på tisdagen ett vallöfte som går ut på att införa ett 

nytt UL-kort som ska kosta max 150 kronor i månaden. Det riktas till Uppsalabor som är över 

70 år. 

 – Vi vet att ett bra sätt att bryta ensamhet är att man kommer ut i samhället, säger Erik 

Pelling (S), kommunalråd i Uppsala. 

– Då måste man resa på något sätt och det vill vi underlätta för med det här kortet, säger 

Pelling. 

Införandet av det nya UL-kortet beräknas kosta Uppsala kommun 13 miljoner kronor årligen. 

Källa: SR 

………………………………………………………………………..…………….. 
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Nu ska valdeltagandet upp i Uppsala 

Knappt 60 procents valdeltagande i Valsätra i valet 2014. Samtidigt röstade över 94 procent i 

Nåntuna. Nu kraftsamlar kommunen för att jämna ut Uppsalas skillnader. 

Sedan slutet av juli har 24 så kallade demokratiambassadörer anställts av Uppsala kommun. I 

projektet Rätt att rösta jobbar de för att öka röstdeltagandet i områden där deltagande varit 

lågt genom åren. 

– Det är svårt att säga än vad det här ger. Men de människor de hittills mött har varit väldigt 

positiva, säger Gro Hansen, projektansvarig. 

”Demokratiunderskott” 

De 24 ambassadörerna beskrivs som språkbegåvade med erfarenheter av tidigare 

demokratiarbete och projektet finansieras av dels Uppsala kommun, dels anslag från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

– Vi riskerar att få ett demokratiunderskott om vi inte arbetar med de här frågorna. Om knappt 

hälften i ett område röstar så lämnar ju den andra hälften över beslutet om vilka som ska föra 

deras talan i kommunen till någon annan. Det är en utveckling som vi måste stävja, säger Gro 

Hansen. 

Källa: SVT.SE 

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

Bilbränder på flera platser i Uppsala län 

Under natten mot tisdagen har tre olika bilbränder inträffat i Uppsala län. Även på flera andra 

platser runt om i Sverige har bilar satts i brand. Det är oklart om det finns ett samband mellan 

bränderna. 

Det första larmet inkom till räddningstjänsten vid ett-tiden på natten. Då brann det i två bilar i 

Fyrislund vid Gnista pendlarparkering. En av bilarna ska ha varit helt utbränd när 

räddningstjänsten kom till platsen. 

Strax efter larmades räddningstjänsten till Gottsunda i Uppsala där en bil brann, där ska det 

dock ha rört sig om mindre skador på bilen. 

Den sista bilbranden under natten i Uppsala län inträffade vid tre-tiden. Då brann det i en bil i 

Östhammars kommun, i Gimo. 

Källa: SVT.SE 
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RIKSNYHETER 

Rymning från Migrationsverkets förvar i Kållered 

Sammanlagt fyra män kunde ta sig ut genom rutan. Tre av dessa avvek. En man kunde 

omhändertas och återföras till förvaret. 

Under onsdagen fanns uppgifter hos Migrationsverket om att ett fritagningsförsök skulle äga 

rum och extra väktare hade därför kallats in till förvaret i Kållered, men dessa åtgärder visade 

sig inte vara tillräckliga. 

Polis kom under morgonen till platsen och inledde eftersökningsarbete. Enligt polisen var de 

tre förvarstagna som rymde fortfarande på fri fot under torsdagseftermiddagen. 

Två förvarstagna fick lättare skador i samband med rymningen. Ingen av Migrationsverkets 

personal eller väktarna fick några fysiska skador på grund av rymningen. 

Ett 30-tal personer har rymt från Migrationsverkets förvar vid en handfull tillfällen hittills i år. 

I våras rymde 14 personer från förvaret i Kållered. I fjol rymde 23 personer och 2016 rymde 

30 personer från Migrationsverkets förvar. 

Källa: Migrationsverket 

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

V vill ha krav på bankerna 

Många människor lånar pengar av banker för att kunna köpa ett hus eller en lägenhet. 

Människor betalar en avgift för lånet. Avgiften kallas ränta. Bankerna lånar också pengar, från 

andra banker. De betalar också ränta. Men människor som lånar från bankerna måste betala 

högre ränta än vad bankerna själva gör. Det är så bankerna tjänar pengar. Nu vill 

Vänsterpartiet att bankerna måste berätta hur mycket de ökar räntan på människors lån till 

bostäder. Så är det redan i Finland. 

– Då ser kunden hur mycket banken tjänar på lånet. Och det gör att räntorna blir lägre. 

– Vi tycker att bankerna tar för mycket betalt för lånen, säger Vänsterpartiets ledare Jonas 

Sjöstedt. 

Källa: 8 SIDOR/TT 

 


