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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V3 

 
Vecka 3 

201901 15-22 

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 

  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


Vecka 3 
2 

SIU NYHETER 
 

• 15 januari möte med Uppsala Stadsbiblioteket ångande en gemensamma aktiviteter 

under år 2019. 

• 16 januari SIU besöker Lundellska skolan. SIU bidrar med läxhjälp i matematik i 

skolan. 

• 16 januari utvärderingsmöte för radio team sändarna. 

• 17januari SIU projekts " Sträck ut din hand mot min hand" ska hålla en föredrag om 

ensamkommande i Clarion Hotell. Länsstyrelse ordnar konferensen 

• 17Januari  SIU projekt " Uppsala vision 2030" ordnar en kulturkväll för nyanländ. Vi 

bjudet in Brandinspektör DANIEL HOLMGREN från Utbildningsenheten i 

brandförsvaret i Uppsala kommun. 

• 18 januari möte med en handläggare i Uppsala kommun " Familj enheten". 

• 18 januari möte med kulturnämnden vice ordförande. 
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LOKALA NYHETER 

Skolval 2019 pågår under perioden 10-31 januari.  
Då behöver många föräldrar göra ett aktivt val av skola för sina barn. Vårdnadshavare kan 

besöka antagning grundskola i kommuninformation på Stationsgatan 12 om de vill ha hjälp att 

söka skola. Informationsbladet är översatt till engelska, finska, arabiska, kormanji, persiska, 

sorani och turkiska. 

 Har ni möjlighet att sprida det här till föreningar ni har i ert nätverk? 

 Det kommer även att finnas arabisktalande personal på plats i kommuninformationen under 

perioden. 

 Information om skolvalet finns på www.uppsala.se/skolval 

Källa: Uppsala kommun 

……………………………………………………………………………………………. 

Nya siffror: Sexbrott vanligast i Uppsala län 

Utsattheten för sexualbrott i Uppsala län var högst i hela landet under 2017. Det visar nya 

siffror från Brottsförebyggande rådet. 

I Uppsala län uppgav 8,4 procent av de som svarade i enkäten att de utsatts för sexualbrott 

under 2017, motsvarande siffra för riket är 6,4 procent. 

Enkäten besvarades under 2018 av personer mellan 16 och 84 år. I kategorin sexualbrott ingår 

allt från sexuella ofredanden till grova våldtäkter.  

Uppsala län sticker ut också när det gäller kategorin allvarliga sexualbrott. Två procent 

uppgav att de utsatts för ett allvarligt sexualbrott under 2017. Också det högst i landet.  

Källa: P4 Uppland 

 

RIKSNYHETER 

Veckans steg i regeringsbildningen 
 

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under 

onsdagen den 16 januari. Därefter avser talmannen lägga fram ett förslag till statsminister för 

riksdagen och förslaget kommer att prövas fredagen den 18 januari. 

Källa: Sveriges riksdag 

………………………………………………………………………………………………… 

Riksdagen har röstat: Stefan Löfven vald till statsminister 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer bilda regering 

Efter 131 dagars väntan: 

I dag den 18 januari fick Sverige en regering – riksdagen röstar ja till Stefan Löfven som 

statsminister. 

– På måndag kommer jag avge en regeringsförklaring och anmäla vilka statsråd som kommer 

tjänstgöra, säger Stefan Löfven. 

Källa: aftonbladet 

 


