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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 

• 22 augusti SIU anordnar valdebatt i Gottsunda Kulturpunkten. Ämnet var Bostad och 

Trygghet 

• 27 augusti anordnade SIU en valdebatt i SIUs lokal på Skolgatan 18. Politikerna var 

Anna – Karin Klomp (KD). 

Jeannette Escaöilla (V). 

Marta Obmiwvka (M). 

Maria Gardfjell (MP). 

Marlene Burwick(S). 

Carmen Blanco  (Feministist Initiativ). 

Anne Lennartsson (C). 

Moderator: Dima Sarsour 

• 03 september ordnade SIU, Integrationsprojekt ett möte med Statskyrka. 

• 03 september SIU ordnade en valdebatt på Skolgatan 18.Tema var kväll: " Äldre” .Vi 

vill rikta ett särskilt tack till Caroline Hoffstedt(S); Eva Adler (mp); Cecilia Forss (M); 

Lina Nordquist (L) 

Björn Owe (KD);Hanna Victoria Mörck(V); C BLANCO V (FI) 

Moderator : Zuhair Ammya. 

 

LOKALA NYHETER 

KulturNatten i Uppsala 30 år 

Lördagen den 8 september genomförs KulturNatten i Uppsala för 30:e året i rad med 585 

programpunkter av 216 arrangörer på 150 platser. KulturNatten i Uppsala är störst i Sverige 

och har cirka 175 000 besökare. 

– KulturNatten är en dynamisk trettioåring som fyller Uppsala med kulturell energi i 

sensommartid. Jag är stolt över vår kommuns växande kulturliv och ser fram emot att ta del 

av Uppsalabornas synpunkter på det kulturpolitiska program som beskriver hur det kan 

fortsätta utvecklas. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur och själva skapa, vi ska ha ett 

starkt och fritt kulturliv och kulturen ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen, säger 

Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.  

 

KulturNatten omfattar i år även KAP-området och Ulleråker med Graffitikonstprojekt och 

konstprogram både på Ateljéföreningen Hospitalet och Medicinhistoriska museet. Uppsala 

universitet står dessutom för hela 49 egna program. 

 KulturNatten samordnas av Destination Uppsala på uppdrag av kulturnämnden, Uppsala 

kommun. Alla arrangörer ansvarar för sina egna program.  

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………….………. 
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Många nya studenter i Uppsala utan bostad 

Bostadssituationen för de 9 500 nya studenter som nu kommer till Uppsala är mycket 

ansträngd, enligt Sveriges förenade studentkårers Bostadsrapport för 2018. 

Anna Jonsäll är verksamhetsledare för webbsidan Studentboet som hjälper studenter i Uppsala 

hitta bostad. 

– Det känns som att situationen är ungefär som den har varit de senaste åren, säger hon. 

Källa:  SR 

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

Skördefest på Wik den 16 september 

Dagen bjuder på försäljning av närodlat och hantverk, underhållning och spännande 

aktiviteter för både barn och vuxna, t.ex. äppelsafari med häst och vagn, barnteater, 

ponnyridning, lek i Kojbyggarland, musik, svamputställning, föreläsningar, se Mälarens fiskar 

och visning av Wiks slott. Vi firar även Äpplets Dag med bl.a. äppelutställning och 

bestämning av äpplen. 

Källa: Region Uppsala 

 

 

RIKSNYHETER 

Överdirektör till Försäkringskassan 

Regeringen har utsett Maria Rydbeck till överdirektör för Försäkringskassan. Hon kommer 

närmast från Pensionsmyndigheten, där hon varit tillförordnad generaldirektör sedan den 1 

november 2017. 

Källa: Försäkringskassa 

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

Löfven beredd släppa fram Alliansen    

Statsminister Stefan Löfven (S) är beredd att släppa fram en alliansregering om Alliansen blir 

större än rödgröna.                           

-Men det förutsätter för alla oavsett vem det är att man kan få igenom sin budget och politik i 

riksdagen, säger Löfven till TT.                        

Detta skulle i praktiken innebära en till Decemberöverenskommelsen som Alliansen valde att 

lämna. På en   

direkt fråga vad citatet innebär om de  rödgröna blir mindre än Alliansen,svarar han: -Då bör 

största konstella- 

tionen få pröva att bilda regering.   

Källa: SVT text tv 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Barnfamiljer ska slippa hamna i skuld 

Regeringen vill se till att barnfamiljer inte riskerar att bli skuldsatta, vilket för ofta sker. 

Därför vill regeringen modernisera reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd och se till 

att det når rätt personer. 

– Bostadsbidrag och underhållsstöd utgör viktiga delar i regeringens arbete för att höja 

levnadsstandarden för barn i de familjer som har det tuffast. Vi behöver se över systemen för 

att öka tryggheten för familjer, säger socialminister Annika Strandhäll. 

– Var femte krona som en ensamstående mamma har att handla regnkläder, mat och leksaker 

för kommer från trygghetssystemen och barnbidraget. Med små marginaler måste vi också 

säkerställa att det blir rätt, säger socialminister Annika Strandhäll. 

– Alla vi som är uppvuxna i familjer med små marginaler vet både hur viktiga 

trygghetssystemen är för exempelvis en ensamstående mamma, men också hur tufft det slår 

om man i efterhand behöver betala tillbaka, säger socialminister Annika Strandhäll. 

Utredaren, Åsa Karlsson Björkmarker, ska göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag och 

underhållsstöd. 

Källa: Statskoll 

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

 

SD-topp åkte taxi privat 

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Stefan Jakobsson har använt riksdagens taxitjänst för 

privata taxiresor, skriver Aftonbladet. 

Stefan Jakobsson, som är partiets skolpolitiske talesperson, säger att han är ångerfull. 

– Det är helt och hållet mitt fel. Det är jag som varit en stor klant och det finns ingen annan att 

skylla på. Jag borde ha haft koll på det här systemet och jag känner en stor ånger över att jag 

inte haft det, säger Stefan Jakobsson till Ekot. 

Det är Aftonbladet som granskat fler riksdagsledamöters reseräkningar och i Stefan 

Jakobssons fall har man upptäckt han vid flera tillfällen använt riksdagens taxitjänst för 

privata resor, och i morse publicerade tidningen uppgifter om att Stefan Jakobsson använt 

taxitjänsten för bland annat resor till fester och nattklubbar.  

Källa: SR 

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

 


