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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V46 

 
Vecka 46 

201811 13-20 

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 

• 10 nov. SIUs fotboll turnering i Tiundaskolan. 

• 12 nov. Internationella kvinnokaffet. Fana Habteab hållit föreläsning om könsstympning. 

• 13 nov. datakurs för nyanlända. 

• 13 nov grammatiks kurs på svenska för nyanlända. 

• 13 nov. SIU styrelsemöte. 

• 14 nov. datakurs för nyanlända. 

• 14 nov grammatiks kurs på svenska för nyanlända. 

• 14 nov möte för Äldre i Gottsunda. 

• 15 nov. möte med Arbetsförmedlingen. 

• 15 nov. datakurs för Nyanlända. 

• 15 nov kultursamtal för nyanlända. 

• 16 nov. möte med Svenska kyrka. 

• 17 nov, Gottsundadagen. 

LOKALA NYHETER 

Ny bibliotekschef i Uppsala kommun 

Mohammed Mekrami blir ny bibliotekschef i Uppsala kommun. Mohammed har mångårig 

erfarenhet som chef och ledare inom framförallt skola och bibliotek och har det senaste året 

arbetat som tillförordnad avdelningschef för Bibliotek Uppsala. Han har tidigare verkat som 

enhetschef, skolledare och ledarskapskonsult. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Helena Proos ny S-ledare i Region Uppsala 

Publicerat lördag 10 november kl 22.27 

Helena Proos tar över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Uppsala efter Börje 

Wennberg. 

Helena Proos meddelade efter valet att hon skulle avgå som kommunalråd 

och kommunstyrelsens ordförande i Enköping. 

Under lördagen valdes hon av en enhällig distriktskongress att efterträda Börje Wennberg 

som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Uppsala. 

– Jag känner med spänning och stolthet fram emot att ta mig an det här uppdraget, säger 

Helena  

Källa: P4 Uppland 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

https://tiundaskolan.uppsala.se/
https://tiundaskolan.uppsala.se/
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Utredning om Gottsundabrand inne på sjätte veckan 

Den åklagarledda polisutredningen av branden på Gottsundaskolan går nu in på sin sjätte 

vecka. 

Åklagaren Arash Zavosh säger att han inte på något sätt kan kommentera den enskilda 

utredningen. Men däremot berättar han vilken typ av utredning som just nu pågår efter 

branden där de misstänkta är två flickor under 15 år. 

– Det här är inte en normal förundersökning enligt rättegångsbalkens regler, säger Arash 

Zavosh, som är den åklagare som håller i utredningen. 

Källa: P4 Uppland 

 

RIKSNYHETER 

Löfven sågar Macrons förslag om EU-armé 

Stefan Löfven (S) är på plats i Paris och talar under minneshögtiden för 100-årsminnet av 

första världskriget. 

Den EU-armé som Frankrikes president Emmanuel Macron har föreslagit är Sverige inte 

intresserat av.  

– Det finns ett mervärde i Europeiska unionen som vi måste ta vara på, men det är inte 

aktuellt med en gemensam armé, sa Stefan Löfven på söndagen i Paris, där han deltog i 

minneshållandet av slutet på första världskriget. 

Ett 70-tal stats- och regeringschefer samlas på söndagsmorgonen vid Triumfbågen i Paris för 

en minneshögtid, på dagen 100 år efter slutet på första världskriget. 

Inför mötet har värden, Frankrikes president Macron, lanserat idén om en regelrätt EU-armé, 

för att möta det han uppfattar som ett hot från Ryssland. 

– Europa måste kunna försvara sig utan att vara beroende av USA, sa han i veckan. 

Källa: D.N 

…………………………………………………………………………………..…… 

Alliansstyrena ökar i kommunerna       

   Antalet Alliansstyren i kommunerna ser ut att öka rejält efter valet. Det visar en 

kartläggning av SVT Nyheter.  Av de 256 kommunstyren som hittills är klara finns nu ett 

Alliansstyre   i 118 kommuner. Före valet var det 94.  Medan antalet blocköverskridande 

styren ligger kvar på nästan samma nivå som före valet så minskar antalet vänsterstyren 

kraftigt.                

De tre senaste mandatperioderna har det funnits vänsterstyren i runt en tredjedel av de 290 

kommunerna, men hittills har bara 38 kommit på plats.  

Så ser styret ut i kommunerna         

• Alliansstyren i dag: 118               

• Alliansstyren före valet: 94           

• Vänsterstyren i dag: 38                

• Vänsterstyren före valet: 92           

• Blocköverskridande styren i dag: 97    

• Blocköverskridande styren före valet: 102                                    

• Övrigt styre: 3                        

• Övrigt styre före valet: 2             

Kommuner som ännu inte är räknade:   34 av 290   

Källa: SVT text TV 
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…………………………………………………………………………..…………………. 

Forskarens besked: Börja jobba klockan 10 

Den chef som vill ha hälsosamma och glada anställda bör senarelägga arbetsdagen. Anställda 

borde få starta arbetsdagen klockan tio, skriver sömnforskaren Paul Kelley i en ny bok. 

Att börja arbetsdagen klockan tio är mest rättvist. Det menar den brittiska sömnforskaren Paul 

Kelley. I en ny bok skriver han att man kanske bör rata den gamla ”nio till fem”-arbetsdagen, 

enligt Daily Mail. Han skriver att den som ignorerar sin naturliga dygnsrytm utsätter sig för 

en hälsorisk. 

– Att börja klockan tio är rättvisast, om man var tvungen att välja en tid. Det hade minskat 

sömnbristen för hela befolkningen, säger Paul Kelley till The Sunday Times. 

I den nya boken ”Body Clocks” listar han olika kategorier av dygnsrytmer. Den som går upp 

tidigast, vid klockan fem, kallas ”definitiv morgon” och den som går upp sent, vid klockan 

tio, kallas ”definitivt kväll” eftersom denna även går och lägger sig sent. 

Källa: Aftonbladet 

……………………………………. 

 


