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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V45 

 
Vecka 45 

201911 05-12  

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  

18:00-20:00 
 

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 

• 4 nov. möte med Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun om föreningsbidrag 

• 4 nov. Internationella kvinnokaffe 

• 5 nov. engelska kurs för vuxna kl. 17-18.30 

• 6 nov. SIUs ordförande deltar i Arbetsmarknads departementet i Stockholm i Sakråd 

om rasism och hatbrott  

• 6 nov. engelska kurs för nybörjare, kl. 17-18.30 

• 6 nov. Sveriges föreningar styrelsetelefonmöte 

• 7 nov. Tecknings och målnings kurs, kl. 18-19.30 

• 8 nov. Styrgruppens möte för " Sträck ut din hand mot min hand" 

• 8 nov. matematikkurs för unga, kl. 17-18 

• 9 nov. datakurs för nyanlända kl. 10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

 

ALLT LJUS PÅ UPPSALA 

Mellan 1-17 November 2019 

Allt ljus på Uppsala är en ljusfestival i Uppsala city som pågår under tre veckor i november. 

Årets festival har temat ”Uppsala hyllar”. Ljusverk med koppling till relevanta profiler, 

platser och fenomen i Uppsala lyser upp stadskärnan i novembermörkret. Utöver ljusverken 

arrangeras ett flertal olika kringaktiviteter som du är välkommen att ta del av tillsammans 

med familj, vänner eller utforska på egen hand. 

Källa: alltljuspauppsala.se 

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

Barnsjukhuset på Akademiska firar 40 år 

 

För 40 år sedan invigdes byggnaden där barnsjukvården på Akademiska är samlad. Detta firas 

med ett halvdagssymposium måndagen den 4 november. 

Mycket positivt har hänt inom barnsjukvården sedan 1979 då byggnaden för barnsjukhuset 

invigdes på Akademiska sjukhuset i närvaro av H.M. drottning Silvia. Då samlades merparten 

av barnsjukvården under ett tak. Detta firades med ett halvdagssymposium måndagen den 4 

november. 

Källa: Uppsala akademiska sjukhuset 

…………………………………………………………………………………………..……… 
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Regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala lämnar sitt uppdrag 

Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt uppdrag från den 1 januari 2020 

av hälsoskäl. 

Moderaterna inleder nu en process för att välja en ny ordförande för regionstyrelsen. Valet 

kommer att göras vid regionfullmäktige den 20 november 2019. 

Fram till årsskiftet tjänstgör Stefan Olsson som ordförande för regionstyrelsen. 

Källa: Region Uppsala 

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

 

Busschaufförer känner sig otrygga 

Efter den senaste tidens våldsbrott och hotfulla situationer på bussar i Uppsala, känner sig 

flera busschaufförer otrygga. 

Gamla Uppsala Buss kör vissa av UL:s bussar i Uppsala. De har hittills i år haft fem anmälda 

händelser om våld. 

Jonas Skovgaard, vd på Gamla Uppsala buss, säger att det är jättetråkigt att chaufförer känner 

sig otrygga men att bolaget har en nedåtgående trend när det gäller våldsbrott på bussar. 

Källa: P4 Uppland 

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

Rekordmånga råttor fångas i Uppsalas digitala fällor 

I september och oktober har över 6 000 råttor och möss fångats i digitala råttfällor som står 

utplacerade i Uppsala. 

Höstens råttfångster är en stor ökning från tidigare år.  

De digitala råttfällorna laddar om själv och mäter hur många gnagare som fångas. 

P4 Uppland 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i 

förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. 

Källa: P4 Uppland 

 

 

 

 

RIKSNYHETER 

Myndigheter i gemensamt arbete mot välfärdsbrottslighet 

17 oktober 2019 

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande enligt den 

myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas 

gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen. 

Uppläggen handlar ofta om att kriminella lyckas få utbetalningar om statliga ersättningar av 

olika slag utan att de egentligen har rätt till pengarna. Den här typen av organiserad 

brottslighet är komplex och kräver många olika kompetenser för att bekämpas. 

Källa: Försäkringskassa 

…………………………………………………………………………………………..……… 
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LO:s ordförande avgår                  

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson slutar. Han har meddelat valberedningen att han 

inte ställer upp för en ny period. Han slutar därmed vid LO-kongressen i juni 2020.  

Han nämner flera skäl till beslutet, bland annat att om han skulle sitta en period till skulle han 

bli lite av en "lame duck". Alla skulle då veta att hans tid var räknad, vilket gör att han och 

LO tappar tempo.               

Han menar vidare att hans slagkraft  som opinionsbildare tappat i styrka. Vad han ska göra 

efter de åtta åren på posten är ännu inte klart. 

Källa: SVT tex tv 

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

Johansson (S): Skärp arbetsinvandring  

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill skärpa reglerna för 

arbetskraftsinvandring och för att motverka fusk och fiffel. Enligt Januariavtalet ska dagens    

regler värnas. Johansson anser att det också innebär att reglerna kan skärpas och göras mindre 

liberala än i dag. Det är inte den tolkning som C, L och MP brukar ge.                          

Enligt överenskommelsen ska dock en utredning tillsättas. Johansson anser att utredningen 

bl.a. kan ta upp ett eventuellt försörjningskrav för anhöriga till invandrad arbetskraft. 

Källa: SVT tex tv 

 

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

 


