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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V43 

 
Vecka 3 

201810 23-28 

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 
  

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 
 

Dari 

17:00 

  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 

• 20 okt. lördagen den 20 oktober 2018 hade SIU sin årliga ordförande konferens på 

SIUs lokal, Skolgatan 18.  

6 deltagare från 28 av SIUs föreningar och en gäst förening från Heby Hopp. 

Arbetsmarknads ordförande Ulrik Wärnsberg har föreläst om föreningar och Uppsala 

kommun. Vi har diskuterat och godkänd SIUs verksamhetsplan och budget för år 

2019. 

• 22 okt. Internationella kvinnokaféet, Volontärsamordnare Erik Åhlin berättade om 

gratis vård till papperslösa som tex. hur en papperslösa får vårdtjänster i Sverige. 

• 23 okt. möte i Gottsunda med Uppsala kommun. 

• 23 okt. svenska grammatikkurs för nyanlända. 

• 23 okt styrgruppsmöte för projekt " Sträck ut din hand mot min hand". 

• 24 okt. datakurs för nyanlända. 

• 24 okt. Äldreprojekts möte i Gottsunda. 

• 24 ok. Dialogmöte i Gottsunda. Tema: Kan vi ta bort Gottsunda från utsatta område 

listan? . 

• 25 okt. datakurs för nyanlända. 

• 25 okt. kultursamtal för projektet" Uppsala vision 2030". 

• 25 ok. svenska grammatikkurs för nyanlända. 

• 26 okt. datakurs för nyanlända. 

• 27 okt datakurs för nyanlända. 

• 27 okt. en resa för äldre till Gimo. 
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LOKALA NYHETER 

Inbjudan till Dialogkonferens 

Enligt den lokala överenskommelsen. Alla föreningar och ideella organisationer i 

Uppsala kommun är välkomna! 

Uppsala Konsert & kongress onsdag 7 november 18.00-21.00 

Program 

• Politiska representanter inleder och välkomnar till årets dialogkonferens 

• Konferensens moderator Anna-Karin Berglund (SKL) presenterar kvällens program 

• Daniel Nilsson (processledare KLK) och Sven Borgmästars 

(processledare föreningslivet) 

Vad är överenskommelsen? Hur samverkar kommunen och föreningslivet inom ramen för 

överenskommelsen? Vad åtar sig kommunen att utföra de kommande åren? 

• Fika 

• Malin Lindberg (professor och innovationsforskare) 

Innovativ samverkan i idéburen sektor. Sveriges strävan efter hållbar tillväxt och 

förverkligandet av FN:s globala hållbarhetsmål kräver nytänkande lösningar och samarbeten 

över etablerade organisations- och sektorsgränser. 

• Anna-Karin Berglund (SKL) 

Samverkan nu och framledes mellan offentlig sektor och civilsamhället. Presentation av 

SKL:s kartläggning av hur Sveriges kommuner, landsting och regioner samverkar med 

civilsamhällets organisationer. 

• Workshop 

Hur kan vi arbeta för en bättre samverkan mellan Uppsala kommun och föreningslivet? Vad 

vill föreningslivet att kommunen ska förändra eller bli bättre på? 

• Avslutning 

Läs om överenskommelsen och anmäl dig här: www.uppsala.se/overenskommelsen 

Sista anmälningsdag 29 oktober.  

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

Persiska språkets vägar – temaöversättning  

Stadsbiblioteket fredag 26 oktober 12.30–17.30& lördag 27 oktober 11.00–15.30 

 Översättning av västerländska författare har haft en djupgående inverkan på de persisktalande 

ländernas kulturella och sociala förhållanden. Experter med persiska språket som 

fokusområde medverkar. 

djupgående inverkan på de persisktalande ländernas kulturella och sociala förhållanden. 

Experter med per-siska språket som fokusområde medverkar 

Fri entré. Inga biljetter till dessa evenemang. Plats: Mallas sal. I samarbete med MFK 

litteraturgruppen , Uppsala kommun, Svenska Akademien och Region Uppsala. 

Medverkande: 

Professor Aleem Ashraf Khan,  

Mohammad Sharif Saiidi,  

Namdar Nasser,  

Hassan Baygan,  
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Anahita Shafai,  

Lola Hojiboeva,  

Assadullah Shafai 

PhD Mahmood Fazeli (Birjandi 

Professor M. Amin Ahmadi 

…………………………………………………………………………….. 

Gångtrafikanter – Nu gäller nya regler på gång- och cykelbanan 

Från den 15 oktober har regeringen ändrat trafikförordningen och den nya, nu gällande regeln 

lyder: Gå till vänster. 

Gående ska numera om möjligt använda vänster sida i färdriktningen. Regeln har tillkommit 

för att helt enkelt göra det säkrare att gå och cykla tillsammans på samma utrymme. Bland 

annat för att cyklister och gående lättare ska få ögon-kontakt med varandra. 

Du som åker rullskridskor eller rullskidor snabbare en gång fart generellt 7 km/h ska färdas 

längst till höger om det är lämpligare. 

Källa: Polisen.se 

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

Många resor med UL:s gratiskort i somras 

Nytt gratiskort nästa sommar - om staten fortsätter att stå för kostnaden. 

– Totalt gjordes det 1,1 miljoner resor i vårt län på den här biljetten. Det var 26 000 elever 

som fick kortet hemskickat, säger Sture Jonsson, presschef vid UL. 

Staten har lovat att skjuta till pengar för tre år med gratis sommarkort. Om UL själva ska stå 

för kostnaden är det inte säkert att det blir någon fortsättning, säger Sture Jonsson. 

– Det får nog bli en ny diskussion i så fall och något som våra politiker i 

kollektivtrafiknämnden får ta ställning till. 

Källa: P4 Uppland 

 

RIKSNYHETER 
 

Inflationstakten nu 2,5 procent 

Priserna stiger numera i en takt som gör att Riksbankens direktion när som helst kan börja 

höja styrräntan. Enligt SCB:s senaste mätning låg inflationstakten, mätt som KPIF,  i 

september på 2,5 procent. Konsumentprisindex steg med en halv procent från augusti till 

september. 

Riksbanken vill se en en trendmässig inflationstakt kring två procent innan den kan släppa 

den nuvarande 0,5-procentiga minusräntan. Konjunkturinstitutet lämnade under onsdagen en 

prognos om att styrräntan börjar höjas i februari nästa år. 

Till månadsförändringen bidrog framförallt prishöjningar på kläder (7,4 procent) som 

påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på bränsle (12,0 procent), övriga 

fritidsvaror (3,1 procent), livsmedel (0,5 procent) och hotellrum vardag (20,3 procent), bidrog 

med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt vardera. 

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,7 procent) och paketresor (-

4,4 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt i september. 

Källa: Statskoll 
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………………………………………………………………………….………………….. 

Talmannen kommenterar Stefan Löfvens (S) lägesrapport 

 

Vid ett möte med talman Andreas Norlén den 22 oktober gav Stefan Löfven (S) en 

lägesrapport om sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. 

- Jag har idag haft ett möte med Stefan Löfven där han redogjorde för sitt arbete med 

sonderingsuppdraget. Han kommer att fortsätta det arbetet under den tid han har fått till sitt 

förfogande, säger talman Andreas Norlén efter mötet. 

- Det är ett komplicerat politiskt läge där partierna aktivt måste samtala med varandra för att 

föra processen framåt. De har i sådana här lägen också ett internt arbete att göra. Tidsaspekten 

är viktig men det är också viktigt att ha respekt för att partiernas arbete kan ta viss tid. 

Sonderingsuppdrag som verktyg i regeringsbildningsprocesser har använts av talmän sedan 

1976. Även jag har valt att följa praxis och ge denna ram för partiernas samtal, fortsätter 

talmannen. 

Stefan Löfvens (S) uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som 

tolereras av riksdagen bygger på samma kriterier som gavs Ulf Kristersson (M). Uppdraget 

ska slutredovisas senast måndagen den 29 oktober. Närmare information om formerna för 

slutrapporteringen av uppdraget kommer att gå ut i slutet av veckan. 

Källa: Sveriges Riksdag 

…………………………………………………………………………………….….. 

 

Allt svårare få jobb utan gymnasiet 

Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet. 288 000 personer 

med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När 

de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning. 

En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar arbetsmarknaden för personer med 

förgymnasial utbildning. Totalt har 610 000 personer i åldrarna 25-64 år en kortare utbildning 

än gymnasiet. Av dem arbetar 370 000. 

Det visar sig att många av dem, närmare åtta av tio, har arbete inom yrken som normalt kräver 

högre utbildning. De jobbar till exempel inom bygg, handel, vård, naturbruk, tillverkning och 

transport. En förklaring är att många är äldre, med lång erfarenhet. När de slutar ersätts de 

ofta av någon mer välutbildad. Det gör att arbetsmarknaden för den som inte har fullföljt 

gymnasiet krymper ytterligare. 

Källa: Arbetsförmedlingen 

 


