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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V37 

 
Vecka 37 

201809 11-18 

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/lyssna-pa-radio 

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 ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

      

  
    

  Arabiska 

14:00-16:00 

---------- 

-------- 

 

Dari 

15:00-16:00 

 

Somaliska 

16:00-17:00 

Tigrinja 

Jämna 

veckor 

(Rezene) 

14:00-16:00 

_____ 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

 

Afariska 

16:00-18:00  

 

Amharinja 

17:00 

  Sorani 

16:00-18:00 

Spanska 

18:00-18:30 
  

  
 

Persiska 

18:30-20:00 
  

      

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/lyssna-pa-radio
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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LOKALA NYHETER 

Uppsala kommunfullmäktiga 2018 val resultat 

 M 14 

 C 8 

 L 8 

 KD 6 

 S 21 

 V 9 

 MP 6 

 SD 7 

 FI 2 

Källa: Valmyndigheten 

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

2018Val resultat för Landstinget  Uppsala län 

 M 13 

 C 7 

 L 5 

 KD 6 

 S 20 

 V 7 

 MP 4 

 SD 9 

Källa: Valmyndigheten 

…………………………………………………………………………………………… 

2018 Antal mandater  till Riksdagen från Uppsala 

 M 2 

 C 1 

 L 1 

 KD 1 

 S 4 

 V 1 

 MP 1 

 SD 2 

Källa: Valmyndigheten 

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

 

Knivsta får ambulans dygnet runt 

Från och med 9 september  utökas ambulanstäckningen i Knivsta. Då kommer ambulansen att 

vara stationerad där även helger och om någon månad ska den köra dygnet runt. 

I Knivsta finns sedan ett par år en ambulans dagtid, i drift måndag-fredag. Från och med nästa 

helg kommer en ambulans att vara stationerad där även helger och sedan bemannas dygnet 

runt. Den utökade ambulanstäckningen syftar framförallt till snabbare utryckningar och ökad 

trygghet för invånare i de södra delarna av Uppsala län. 

Källa: Uppsala Akademiska sjukhuset 
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RIKSNYHETER 

Val till Riksdag 

 M 70 

 C 30 

 L 19 

 KD 23 

 S 101 

 V 28 

 MP 15 

 SD 63 

Källa: Valmyndigheten 

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

 

Ulf Kristerssons plan B: Offra Lööf och Björklund 

Ulf Kristersson kan offra Annie Lööf och Jan Björklund för att bli statsminister. 

Plan B är en regering enbart bestående av M och KD – med passivt stöd av SD. 

– Det är ju inte enkelt för Kristersson att säga farväl till sina allianskolleger. Det blir svårt, 

säger tidigare statsministern Göran Persson i SVT:s ”Aktuellt”. 

Utåt håller alliansen sig fortsatt enad. 

– Det är först efter att möjligheten till en alliansregering eventuellt har fallit som Moderaterna 

kommer att överväga andra alternativ, säger en centralt placerad M-källa.  

Källa:Expressen 

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

KD:s partisekreterare avgår            

Acko Ankarberg Johansson har beslutatmatt lämna posten som partisekreterare 

Kristdemokraterna, uppger partiet,i ett pressmeddelande.  

-Efter åtta år som partisekreterare dags för mig att lämna över till någon annan, säger 

Ankarberg Johansson.                   

                                         

Ankarberg Johansson har tidigare bl.a. varit kommunalråd i Jönköping och utsågs 2010 till 

partisekreterare.     

                                         

 -Jag känner stor tacksamhet för Ackos ovärderliga arbete, säger KD:s partiledare Ebba Busch 

Thor.   

Källa: SVT textTV 

……………………………………………………………………………………………..…… 
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Migrationsverket polisanmäler AFS för varumärkesintrång 

Migrationsverket har, via sitt juridiska ombud, polisanmält Alternativ för Sverige (AFS) för 

varumärkesintrång. Bakgrunden är att AFS i valrörelsen använder Migrationsverkets logotyp 

på ett missvisande sätt. 

AFS har under valrörelsen använt informationsmaterial såsom flaggor och tröjor med 

Migrationsverkets röda logotyp. Migrationsverket anser att AFS därigenom gör ett 

varumärkesintrång. 

Via sitt juridiska ombud skickade Migrationsverket i måndags en uppmaning till AFS att sluta 

använda verkets logotyp. AFS har inte följt uppmaningen. 

– Därför har vi nu valt att gå vidare och polisanmäla AFS för varumärkesintrång. Att vi gör 

det just nu beror på att vi behövt tid för att utreda de juridiska förutsättningarna att agera mot 

AFS, säger Migrationsverkets kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson. 

Han säger att syftet med uppmaningen och polisanmälan är att få AFS att sluta använda 

Migrationsverkets logotyp. 

– Oaktat den juridiska överträdelsen som vi anser att AFS gör, så finns också en risk för 

förväxling. Allmänheten kan förledas tro att företrädare för AFS representerar 

Migrationsverket, säger Fredrik Bengtsson. 

Han anser också att AFS genom att använda logotypen skadar Migrationsverkets anseende. 

– Det är allvarligt när en statlig myndighets varumärke används i sammanhang och syften 

som myndigheten varken vill förknippas med eller kan stå bakom, säger han. 

Källa: Migrationsverket 

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

Anna Lindh hedras i Stockholm 

Det har gått 15 år sedan utrikesminister Anna Lindh dog. En dag som skakade Sverige. Det 

var den 10 september som Anna Lindh besökte varuhuset NK i Stockholm, där hon överfölls 

och knivhöggs. Den socialdemokratiska ministern avled dagen efter av sina skador på 

Karolinska sjukhuset, 46 år gammal. 

– Hon är saknad av väldigt många, säger utrikesminister Margot Wallström (S). 

 

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström lägger en blomkrans på 

Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård i Stockholm. Idag är det 15 år sedan Anna Lindh 

mördades på varuhuset NK i Stockholm  

Femton år senare blåser höstvindar över Katarina kyrkogård i Stockholm när en liten grupp 

socialdemokrater med statsminister Stefan Löfven i spetsen lägger blommor på hennes grav. 

Ingen av dem vill säga något om det pågående arbetet med att bilda regering, men Margot 

Wallström pratar om Anna Lindh. 

-Femton år. Det är klart att det alltid är svårt. Anna var som en politikens ljusgestalt. Man 

tänker på henne med väldigt ljusa minnen och att hennes gärning var alldeles för kort, säger 

hon till TT. 

Källa: SVT 

 


