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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V6 

 
Vecka 6 

201902 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 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 
  

  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 
 

• 4 feb. datakurs för nyanlända. 

• 5 feb. möte med Uppsala kommun. 

• 5 feb SIU styrelsemöte. 

• 5 feb. datakurs för nyanlända och för äldre. 

• 6 feb. datakurs för nyanlända. 

• 6 feb. SIU och Risk uppmärksamma Internationella dagen mot könsstympning med en 

kväll på SIUs lokal. 

• 7 feb. datakurs för nyanlända. 

• 7. feb. Allsång för integration för integrationspolitiskt " Uppsala vision 2030" . 

• 8 feb. planeringsmöte för kommande möte i Gottsunda. 

• 8 feb. möte med Almi. 

• 8 feb. styrgrupp möte för ensamkommande projekt " Sträck ut din hand mot min 

hand". 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Fastighetsägarna i Gottsunda samarbetar 

Målet är att bidra till ökad trivsel och trygghet i området.  

Uppsalahem, Uppsala Fastighetsaktiebolag, Rikshem och Hembla äger fastigheter i Gottsunda 

och har gått samman i en fastighetsägarförening.  

 – Vi behöver alla hjälpas åt. Vi var till exempel delaktiga i den medborgardialog som nyligen 

gjordes för att lyssna in Gottsundabornas behov och önskemål för sin boendemiljö, säger 

Jonas Hagström, ordförande, Fastighetsägarföreningen. 

 Nästa steg är att ta till sig de insamlade insikterna och agera.  

– Det behövs blandade boendeformer och en levande stadskärna med bra aktiviteter för alla 

åldrar. Kunskapen kommer att ligga till grund för kommande byggnationer, säger Jonas 

Hagström.  

Under året kommer fastighetsägarna att samarbeta om en grundstandard för utemiljön som till 

exempel renhållning och belysning. Föreningen kommer dessutom undersöka möjligheterna 

att anställa lokala ungdomar genom feriearbeten och praktikplatser.  

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………………………..… 
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Förstärkt närvaro av ordningsvakter i Uppsala centrum 

Uppsala kommun utökar omgående närvaron av de kommunala ordningsvakterna med 40 

timmar per vecka. Åtgärden är ett sätt att öka tryggheten i samband med till exempel elevers 

vistelse i centrum efter skolornas slut. Framför allt förstärks bevakningen runt torget och 

Påvel Snickares gränd. 

Sedan fredag 1 februari har de kommunala ordningsvakterna i city fått utökad tjänstgöringstid 

med fyra timmar på vardagar. En av patrullerna börjar nu sitt pass redan kl. 12.00 måndagar 

till fredagar, och kommer under tiden 12.00-18.00 att fokusera på Stora Torget och det 

närliggande området.  

Genom att ytterligare stärka närvaron i city är förhoppningen att motverka att utåtagerande 

gäng påverkar tryggheten för ungdomar i cityområdet. Totalt handlar det om ytterligare 40 

timmars bevakning i veckan, i första hand tills bevakningskameror är på plats. 

Källa: Uppsala kommun 

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

RIKSNYHETER 

Migrationsverket varslar färre än befarat 

Migrationsverket fortsätter att minska under 2019 men varslar färre anställda än befarat. Som 

mest kan totalt 92 medarbetare på fem orter komma att sägas upp. 

Migrationsverket avvecklar verksamheten helt på fem orter som idag har mottagningsenheter. 

De är Kiruna, Östersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Totalt varslas 92 medarbetare. 

Även asylprövningen avvecklas helt på fyra orter, men annan verksamhet kommer att finnas 

kvar där och inget varsel läggs för de orterna. De är Örebro, Flen, Norrköping och Sundsvall. 

I Boden läggs en av två asylprövningsenheter ner. 

Asylprövningen samlas till fem huvudorter 

Avvecklingen på de orter som berörs kommer att ske i olika takt fram till slutet av 2019. Då 

ska asylprövningen vara samlad till fem huvudorter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala 

och Boden. 

Källa: Migrationsverket 

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

Rebellernas vänsteruppror i S: ”En kärlekshandling” 

 

De utmanar Stefan Löfven – och kallar det ”en kärlekshandling till det parti vi brinner för”. 

Grundarna av den nya S-föreningen Reformisterna har hämtat inspiration från Bernie Sanders 

framfart i USA, och målet är att stoppa Socialdemokraternas högersväng. 

I rörelsen finns riksdagsledamöter, kommunpolitiker och tidigare statsråd, enligt 

initiativtagaren Daniel Suhonen. 

– Jag tror att många kommer bli entusiastiska, säger Sara Karlsson, som i våras lämnade 

riksdagen i protest mot Socialdemokraternas migrationspolitik. 

Källa: Expressen 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Regalierna hittades i soptunna med texten ”BOMB” - Bytet från Strängnäs 

domkyrka bekräftat funnet 

 Aftonbladet kunde i morse avslöja att de stulna begravningsregalierna hittats – vilket polisen 

senare bekräftade. 

Enligt nya uppgifter hittades dyrgriparna i en soptunna – där någon skrivit ordet ”BOMB” på 

utsidan. 

– En väktare blev nyfiken och undersökte och hittade grejerna, säger en källa med insyn till 

Aftonbladet. 

Sedan 31 juli har begravningsregalierna som stals från Strängnäs domkyrka varit försvunna. I 

natt blev hela bytet återfunnet. 

Polisen har under förmiddagen bekräftat Aftonbladets uppgifter vilket även innebär att den 

pågående rättegången mot 22-åringen som åtalats för stölden fått avbrytas. 

Nu framkommer fler detaljer kring hur regalierna hittats. 

Enligt källor till Aftonbladet ska en väktare under natten fått syn på en soptunna som skiljt sig 

från mängden. 

Källa: Aftonbladet 

 


