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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41 

 
Vecka 41 

201910 08-15 

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. 

 

TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 

Sändningsmaterial skickas 
     

Sändningsmaterial skickas 
 Dari 

13:00-15:00 
   

Sändningsmaterial skickas 

 Sorani 

15:00 -17:00 Afariska 

16:00-17:00 

------------- 

Svenska 

17:00-17:30 
Jämna veckor Signe 

Udda veckor Martin 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

Amharinja 

17:00-18:00 

Sändningsmaerial skickas 
Persiska  

18:00 
 

Spanska 

18:00-19:00 
  

Sändningsmaerial skickas 
 

    

Sändningsmaerial 

skickas 

 
    

Sändningsmaerial 

skickas 

 
    

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

7 okt. möte med SIUs auktoriserad revisor  

7 okt. Möte för Internationella kvinnokaffe 

8 okt. Workshop med Länsstyrelse angående mottagande och bostäder för nyanlända i 

Skandik Hotell 

8 okt. Engelska kurs för nyanlända. 

8 okt. SIU styrelse möte 

9 okt. Engelska kurs för nyanlända, nivå B kl. 17-18.30 

9 Okt. Sveriges föreningar styrelse möte. 

10 okt. tecknings kurs för vuxna 

12 okt. datakurs för nyanlända 

 

 

LOKALA NYHETER 

26-punktsplan ska få fler Uppsalabor i jobb 

Uppsala kommun har arbetat fram en 26-punktsplan med syfte att sänka andelen 

kommuninvånare som har försörjningsstöd, bidra till att fler Uppsalabor får jobb och sänka 

kommunens kostnader. 

Planen innehåller aktiviteter och prioriteringar som ska möta de behov som individer som står 

långt från arbetsmarknaden har. 

Ett exempel på aktivitet är att inrätta heltidsplanering för elever som läser svenska för 

invandrare (sfi) samt införa en ramtid på max tre år efter studiestart för deltagande i SFI-

undervisning. Parallellt med undervisningen ska uppföljande samtal genomföras för att 

anpassa kompletterande stöd utifrån elevernas behov. Det kan bland annat handla om att träna 

yrkessvenska. 

Andra exempel på aktiviteter är bland annat att: 

 

• upphandla arbetsmarknadsinsatser i större omfattning för att möta identifierade behov som 

externa leverantörer kan lösa. 

• utnyttja hela arbetsmarknadsområdet (Mälardalen) och branscher med arbetskraftsbrist för 

matchning av nämndens målgrupper. 

• inrätta en funktion som specialiserar sig på Arbetsförmedlingens utbud och säkerställer att 

nämndens målgrupper får del av de insatser de kvalificerar sig för. 

• nyttja upparbetade extratjänstplatser för arbetsmarknadsanställningar och språkpraktik. 

Källa: Uppsala kommun 

................................................................................................................................................... 
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Ny app ska hjälpa mot kronisk smärta 

Akademiska sjukhuset är med och tar fram tekniken. Ska hjälpa patienter att själva rapportera 

hur ont de har. 

Genom appen ska patienter själva i sitt dagliga liv rapportera hur ont de har. Dessutom 

kommer appen att registrera patienternas EKG och hur mycket de sover och rör på sig om 

dagarna. 

När patienten väl kommer till en mottagningen ska vårdpersonalen veta hur det gått och kan 

fokusera på nästa åtgärd, skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande. 

Appen ska tas fram av Akademiska sjukhuset i samarbete med sjukhus i Spanien och 

Frankrike. Just nu pågår en EU-finansierad pilotstudie som ska vara klar nästa år. 

Källa:P4 Uppland 

................................................................................................................................................... 

Parkering bristen påverkar vården negativt 

 

Både patienter och personal har svårt att hitta lediga parkeringsplatser i närheten av Knivsta 

vårdcentral och det finns ingen förbättring i sikte. 

Kommuninvånarna växer i antal, liksom mängden patienter på Knivsta vårdcentral och 

Folktandvården. Något som däremot inte växer är parkeringen. Patienter blir försenade till 

bokade besök för att de har svårt att bli av med bilen. 

Källa: UNT 

................................................................................................................................................... 

RIKSNYHETER 
 

Hovet: Kungahuset blir mindre          

Prinsessan Madeleines barn samt prins Carl Philips barn kommer inte längre att tillhöra 

kungahuset. Det skriver hovet i ett pressmeddelande. Syftet med förändringarna är "att 

klargöra vilka personer inom den kungliga familjen som kan förväntas tas i anspråk för 

sådana officiella uppdrag, som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet", 

skriver riksmarskalk Fredrik Wersäll.  

                                         

Barnen är fortsatt medlemmar av den kungliga familjen, men de kommer i framtiden inte att 

få uppdrag som statschefen ska ta.     

Källa: SVT text tv 

................................................................................................................................................... 
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14 tidigare anställda på Burger King: ”Vi sålde gammal mat” 

Bristande hygien, hamburgare som legat för länge och utgångna livsmedel som märks om. 

200 sekunder har talat med 14 anställda och tidigare anställda på hamburgerkedjan Burger 

King – hör deras vittnesmål i programmet. 

– Vi serverade gammal mat, säger Björn i 200 sekunder. 

  

Aftonbladets och Viafrees program 200 sekunder har granskat en av världens största 

hamburgerkedjor: Burger King. Och verkligheten är inte lika aptitretande som reklamens ny 

grillade burgare. 

Se hur det går när 200 sekunders Robert Aschberg köper hamburgare som skulle ha legat i 

papperskorgen  och hur personalen gång på gång ställer om klockan på Chicken nuggets-

bitarna för att inte behöva slänga dem. 

De tidigare anställda berättar också om hur personalen varnar varandra när det är dags för 

inspektion, se mer i 200 sekunder. 

Företaget Burger King skriver i ett uttalande att de ”strävar efter att driva trygga och bra 

restauranger för både gäster och anställda och genomför ofta kontroller för att säkerställa att 

vi håller hög standard”. 

Burger King har efter 200 sekunders frågor påbörjat en granskning av alla sina restauranger 

och utbildning av personalen för att säkerställa att rutinerna följs, skriver man: 

”Vårt mål är alltid att snabbt komma till rätta med eventuella problem om dessa uppstår.” 

Hela uttalandet finns återgett nedan. 

Källa: Aftonbladet 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Kvinna bet hund i Sundbyberg – döms till böter 

Under en promenad vid Lötsjön i Sundbyberg tappade kvinnan humöret och bet 

sin egen hund. Några förbipasserande ingrep och hejdade angreppet. Nu har 

kvinnan dömts till dagsböter för djurplågeri, skriver  

Det var i somras som flera personer blev vittnen till hur en kvinna misshandlade 

sin hund vid Lötsjön. Förutom att bita hunden drog hon den även i kopplet så att 

den hängde ovanför marken. 

Efter ett ingripande från förbipasserande hejdades kvinnan i sin framfart och 

polis larmades till platsen, rapporterar Mitt i. Händelsen filmades också. 

Nu har kvinnan dömts till dagsböter för djurplågeri vid Solna tingsrätt. Själv har 

hon konsekvent nekat till anklagelserna. I förhör har hon uppgett att hon aldrig 

velat skada hunden. 

Hunden omhändertogs efter händelsen av en hundskyddsförening 

Källa: DN 

 


