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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41 

 
Vecka 41 

201810 09-15 

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. 
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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 

• 8 okt. SIU och internationella kvinnokaffet firade Fana Habteab  som är nominerad till 

årets mest aktiva kvinna. Fana är mycket aktiv och sitter i SIU styrelse sedan 10 år. 

• 8 okt. SIU deltagit med manifestation för ensamkommande i Uppsala Stora torget. 

SIUs ordförande har hållet en tal. 

• 8 okt. datakurs för nyanlända. 

• 9 okt.  datakurs för nyanlända.  

• 9 okt. grammatikkurs för nyanlända.  

• 10 okt. möte ett bemanningsföretag.  

• 10 okt. Datakurs för nyanlända. 

• 10 okt. Radiointervju med två aktiviteter från Västbanken. 

• 10 okt. datakurs för nyanlända. 

• 10 okt. äldreprojektets möte i Gottsunda. 

• 10 okt. Grammatikkurs för nyanlända  

• 11 okt. möte med Uppsala kommun. 

• 11 okt. kultursamtal för " Uppsala vision 2030". 

• 11 okt. datakurs för nyanlända.  

• 11 okt. grammatikkurs för nyanlända.  

• 12 okt. datakurs för nyanlända. 

• 13 okt datakurs för nyanlända.  

 

 

SIU:s ORDFÖRANDEKONFERENS 2018 
 

Lördag 20 oktober 2018 

PROGRAM:  

90.30-10.00 Registrering. 

10.00 -10.10 Välkomnande och presentationsrunda. 

10.10 –11:10 SIUs Representations; roll och aktivitet under 2018, budget och 

verksamhetsplan år 2019.  

11.10-11.30 Paus. 

11.30–13.00 Medlemmarnas aktiviteter, varje förening kan berätta om sina aktiviteter och 

erfarenheter.  

13:00 –14.00 Lunch (grillat kött – kyckling).  

Hjärtligt välkomna till en givande dag. 

DATUM & TID: lördagen den 20 oktober kl. 10.00– 13.00. 

PLATS: SIUs lokal Skolgatan 18. 

Sista anmälan är 10 oktober 2018. 
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LOKALA NYHETER 

Storbrand i skola i Uppsala 

Två flickor i tonåren är misstänka för att ha anlagt branden i Gottsundaskolan i Uppsala, som 

har totalförstört två av skolbyggnaderna.  

Under måndagen har ingen undervisning hållits men i morgon planerar kommunen för att åter 

ha skolverksamhet, men på lite annorlunda sätt än annars.  

Två unga flickor greps under natten i anslutning till branden och misstänks för grov 

mordbrand. Gripandet skedde efter att polisen fått in vittnesmål om att personer rört sig vid 

skolan och enligt kammaråklagaren Arash Zavosh kördes flickorna hem direkt efter 

gripandet.  

Polisen uppger att utredningsläget ser gott ut men är i övrigt förtegna kring ärendet.  

– En anledning till att vi inte kan säga så mycket är för att de är så unga, de är under 15 år, 

säger Arash Zavosh till DN. 

Branden som startade strax innan klockan tre natten till måndag, började i den norra sektionen 

och spreds under de tidiga morgontimmarna på måndagen till den mittersta delen.  

– Båda sektionerna som nu brinner kommer vi att låta brinna ned, sade Mathias Häglund vid 

sextiden på måndagsmorgonen. 

Under morgonen fanns risk för spridning till den södra och sista delen av skolan och till 

Gottsundakyrkan, som ligger i anslutning till skolan. Även de delar av Gottsunda centrum 

som ligger närmast skolan låg i riskzonen under en tid på morgonen, men alla de platserna var 

vid halv tiotiden på måndagen utom risk.  

Källa: DN 

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

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom 

Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra 

hjärt-lungsjukdomen PAH. Det framgår av en patientstudie på Akademiska sjukhuset. 

Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra 

hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension). Det framgår av en patientstudie 

på Akademiska sjukhuset. Ökad produktion av kväveoxid i lungorna, och ökad 

prestationsförmåga i relation till syreupptagningsförmågan är några medicinska effekter som 

noterades. Orsaken är att rödbetor är rika på nitrat, som i kroppen kan omvandlas till nitrit och 

kväveoxid som i sin tur vidgar kärlen. 

Studien är den första som publicerats där man studerat effekten av rödbetsjuice hos patienter 

med PAH. 

Källa: mynewsdesk.com 

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

Fastighetsägare uppmanas att mäta radon 

DELA:  

TEXTSTORLEK:  

Nu gör Uppsala kommun en större satsning för att informera småhusägare om radon. Även de 

som har mätt radon tidigare bör göra nya mätningar om det har gått mer än tio år. Har huset 

förhöjda värden kan fastighetsägaren ansöka om ekonomiskt bidrag för att åtgärda det. 

Källa: Upplands nyheter 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://upplandsnyheter.se/2018/10/fastighetsagare-uppmanas-att-mata-radon/
http://upplandsnyheter.se/2018/10/fastighetsagare-uppmanas-att-mata-radon/#increase-font
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……………………………………………………………………..……………………….. 

 

RIKSNYHETER 
 

Fler flyktingar kan få jobb genom ett datorprogram 

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett 

datorprogram börjat användas för att matcha flyktingar till nya hemorter i USA. Nu hoppas 

professor Tommy Andersson, från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, att 

programvaran Annie MOORE kan användas i Sverige. 

Flyktingar ska bo där de har störst chans att få jobb och bli självförsörjande. Det var ett av 

budskapen när Mottagandeutredningen la fram sitt förslag till ny samordning av det svenska 

flyktingmottagandet tidigare i år. 

– Nu finns det en sofistikerad modell för att matcha flyktingar och deras olika förutsättningar, 

med den kommun som passar dem bäst, både utifrån arbetstillfällen, boende, skolplatser och 

sjukvård, säger professor Tommy Andersson, nationalekonom från Ekonomihögskolan vid 

Lunds universitet. 

Tommy Andersson har tidigare bidragit till att utveckla revolutionerande system för 

njurtransplantationer i Skandinavien. Han är också aktiv i debatten inom skolval och 

argumenterar för att låta smarta algoritmer säkerställa att urvalet blir effektivt och rättssäkert. 

Källa: Statskoll 

…………………………. 

Antalet gäststudenter från Kina fortsätter att öka 

Kina fortsätter toppa listan över utomeuropeiska studenter. Sedan 2013 ökar antalet kinesiska 

studenter år för år. Danyang Wang, 24, och Xinyang Ren, 23, från Peking har precis påbörjat 

sin utbytestermin i Linköping.  

Danyang Wang och Xinyang Ren kom till Sverige för bara några veckor sedan, men har redan 

hunnit besöka IKEA där de passade på att äta köttbullar med lingonsylt. Sverige har ett gott 

rykte säger de, och nämner, utöver möbelvaruhuset, också Nobelpriset. De två 

studenterna läser vid samma universitet i Kina och delar nu bostad i Linköping där de studerar 

datavetenskap. 

Gäststudenter från Kina har länge legat högst upp på listan över de länder som 

utomeuropeiska 

 

Beviljade uppehållstillstånd gäststudenter - topp fem länder (jan - aug 2018) 

1. Kina - 1 329 

2. Indien - 1 109 

3. Bangladesh - 498 

4. Pakistan - 496 

5. USA - 423 

Beviljade uppehållstillstånd doktorander - topp fem länder (jan - aug 2018) 

1. Kina - 151 

2. Indien - 80 

3. Iran - 71 
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4. Turkiet - 27 

5. USA - 26 

  

Källa: Migrationsverket 

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

Riksdagsledamöternas arvoden höjs 

Publicerat: 4 oktober 2018 klockan 11.22 

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 

900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018. 

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar 

under 2018 som ägt rum på arbetsmarknaden.  

Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg. 

Källa: Sveriges Riksdag 

 

 

 

 


