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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V344 

 
Vecka 44 

20180 30 oktober- 06 november 

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 

  

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 
 

• 27 okt. resa för äldre till Gimo museum. 

• 29 okt. möte med Dag Hammarskiöld biblioteket. 

• 29 okt. datakurs för nyanlända. 

• 29 okt. Internationella kvinnokaféet. Lena Blomkvist från LO pratade om pensionärer 

och pensionen. Veckans soppa var en gott Syrisk soppa som heter Asais elhayata . Vi 

tackar till Ebtisan Abou Alkheir för den goda soppan. 

• 30 okt. datakurs för nyanlända. 

• 30 okt. språkkurs för nyanlända. 

• 31 okt. möte med Uppsala kommun och sudanska förening. 

• 31 okt. datakurs för nyanlända. 

• 31m okt. Äldre möte i Gottsunda. 

• 1 nov.  Planeringsmöte om Gottsunda på onsdag 21 nov. 

• 1 nov. SIU deltog i ”allt ljus på Uppsala” på stor torget. 

• 2 nov. datakurs för nyanlända. 

• 2 nov. språkkurs för nyanlända. 

• 3 nov. datakurs för nyanlända. 
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LOKALA NYHETER 

Ny direktör på omsorgsförvaltningen och  ny brandchef för Uppsala 

brandförsvar 

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att anställa Lenita Granlund som ny direktör för 

omsorgsförvaltningen. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 januari 2019. 

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om att anställa Elisabeth Samuelsson som ny 

brandchef för Uppsala brandförsvar. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 januari 2019. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Brantingsskolan rivs 

Brantingsskolan i Uppsala har sedan 2013 stått tom och nu har rivning påbörjats. Aulan och 

entréhallen blir dock kvar. En ny skola ska stå klar 2021 och byggs för 720 elever. 

Källa: P4 Uppland 

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

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud 

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För 

att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska 

kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya 

begravningsombud i hela Sverige. 

Länsstyrelserna har tillsyn över begravningsverksamheten i Sverige. När en församling är 

huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera 

begravningsombud. 

Källa: Länsstyrelsen Uppsala län 

 

 

 

RIKSNYHETER 

Löfven ger upp försöken att bilda regering 

 

S-ledaren Stefan Löfven ger upp försöket att bilda regering. Det uppgav han vid en pressträff 

på måndagsförmiddagen. 

Talmannen Andreas Norlén har under måndagen träffat samtliga partiledare för nya samtal 

om regeringsbildningen. 

Strax efter klockan halv fem presenterade Norlén resultatet av samtalen. 

– Just nu är det inte motiverat att utnämna någon ny sonderingsperson, sade Norlén. 

Norén meddelade att han kommer att bjuda in partier i fyra olika regeringsalternativ, för att 

bilda sig en uppfattning vilka alternativ som kan uteslutas eller arbetas vidare med. Mötena 

ska ske redan under tisdagen. 

 

Källa: Aftonbladet 
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……………………………………………………………….……………………………… 

Gudrun Schyman slutar som partiledare  

Gudrun Schyman lämnar partiledarposten i Feministiskt initiativ, Fi, rapporterar Dagens 

Nyheter. Hon kommer inte  

att ställa upp för omval vid nästa partikongress.                         

                                         

I valet i september tappade Fi majoriteten av sitt stöd och fick bara 0,45 procent av rösterna. 

Schyman har varit med sedan Fi grundades år 2005. I dag delar hon partiledarskapet med Gita 

Nabavi. Hon kommer dock att vara fortsatt medlem i Fi och fortsätter med internarbete och 

lokalpolitik.              

Källa: SVT text TV 

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

Influensan är på väg 

Snart kommer årets influensa till Sverige. Influensan brukar drabba många gamla hårt. Men 

årets influensa kommer också att göra fler unga sjuka, säger experterna. 

– Vi ser att den här influensan har drabbat många yngre i andra länder, säger Mia Brytting på 

Folkhälsomyndigheten. Hon tycker att människor 

som är sjuka eller gamla ska vaccinera sig mot influensa. Den som blir sjuk i influensa får 

feber, huvudvärk och ont i halsen. 

Källa: 8 SIDOR/TT 


