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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V7 

 
Vecka 7 

201902 12-19 

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 

      

  
    

  

Sorani 

14:00 -16:00 
  

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

  
 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  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 

11 feb. SIU Uppmärksammar den Internationella kvinnodagen på fredag den 8 mars med ett 

dialogmöte i Gottsunda Kulturpunkten. Vi lyfter upp kvinnornas roll i samhället, politiken 

och i arbetslivet.  

11feb. datakurs för nyanlända. 

11 feb. Danskurs- Zumba- för Internationella kvinnokaféet  

12 feb. datakurs för nyanlända. 

13 feb. möte med stadsbiblioteket. 

13 feb. möte för äldreprojekt i Gottsunda. 

13 feb.  datakurs för nyanlända. 

14 feb. torsdags kultursamtal för " Uppsala vision 2030". 

15 feb. datakurs för nyanlända. 

16 feb. datakurs för nyanlända. 

16 feb. fadderfamilj träff " Uppsala vision 2030". 

LOKALA NYHETER 

Färre utrikesfödda går utan jobb i Uppsala 

I Uppsala län minskade arbetslösheten till 5,6 procent i slutet på januari, jämfört med 5,9 

procent motsvarande period förra året. 

I länet som helhet uppgick antalet inskrivna arbetssökande i slutet av januari till 10 155 

personer (varav 4 746 kvinnor och 5 409 män), vilket är 458 färre personer än samma månad 

föregående år. Som andel var 5,6 procent inskrivna som arbetslösa, jämfört med 5,9 procent 

för ett år sedan. 

Bland inrikes födda fortsätter arbetslösheten att minska, där antalet inskrivna arbetslösa 

uppgick till 4 538 i slutet på månaden, vilket är 173 färre än samma månad förra året. Antalet 

inskrivna arbetslösa som är utrikes födda uppgick till 5 617, en minskning med 285 personer i 

jämförelse med januari 2018. 

Källa: 24 Uppsala.se 

…………………………………………………………………………………….………….. 
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Uppsala kommun planerar för Bostad åt alla 

Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för att underlätta och påskynda tillgången 

på bostäder till lägre kostnad. Handlingsplanen omfattar alla kommunens nämnder och bolag. 

I planen ingår att bostäder till lägre kostnad ska planeras på platser med tät kollektivtrafik och 

god samhällsservice. 

Ett annat mål i planen är att uppmuntra byggföretag att skapa attraktiva mobilitetslösningar 

för att minska boendekostnader, trängsel och utsläpp.  

Sedan 2017 har bostadsmarknaden saktat in i hela landet och behovet av att öka tillgången på 

bostäder till en lägre kostnad har blivit allt tydligare. 

Handlingsplanen följs upp halvårsvis och ska under slutet av 2019 följas upp med nya 

riktlinjer för perioden 2019-2023. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Dyraste matkassen finns i Uppsala 

Sveriges dyraste matkasse finns i Uppsala. Detta enligt PRO's årliga matprisundersökning. 

Det är stora skillnader mellan matbutiker i olika delar av landet, och den allra dyraste kassen 

med mat fanns alltså på en butik i centrala Uppsala och kostade ungefär 958 kronor, vilket 

kan jämföras med den billigaste som fanns i Värmland och som kostade 673 kronor. 

Källa: P4 Uppland 

RIKSNYHETER 

Ex-KD-politiker ny SD-kandidat till EU 

Den förre KD-politikern Charlie Weimers är en av Sverigedemokraternas kandidater till EU-

parlamentet.        

SD-listan toppas av den nuvarande EU-parlamentariker Peter Lundgren. Som andranamn 

finns Jessica Stegrud och på tredje plats återfinns Weimers.Först på fjärde plats finns Kristina   

Winberg, den andre av de nuvarande parlamentarikerna.                     

Så sent som till förra sommaren var Weimers stabschef för KD:s dåvarande EU-

parlamentariker Lars Adaktusson.    

Källa: SVT textTV 

…………………………… 
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Omval till kommunfullmäktige i Falun 

Det blir omval till kommunfullmäktige i Falun. Det beslutade Valprövningsnämnden vid sitt 

sammanträde den 6 februari. Nämnden bedömer att det fel som förekommit i samband med 

valet har inverkat på valutgången. 

Vid sitt sammanträde onsdagen den 6 februari behandlade Valprövningsnämnden 

överklaganden av Valmyndighetens och länsstyrelsens beslut att fastställa valen till riksdagen, 

kommunfullmäktige i Falun och landstingsfullmäktige i Dalarnas län.  

Valprövningsnämnden finner att den omständigheten att en postsäck med 145 fönsterkuvert 

för förtidsröster av misstag inte kommit Val- och demokratinämnden i Falun tillhanda i tid för 

att ingå i onsdagsräkningen är en avvikelse enligt vallagen. Valprövningsnämnden bedömer 

att felet har inverkat på valutgången när det gäller valet till kommunfullmäktige och beslutar 

att omval ska ske i Falu kommun.  

En ledamot är skiljaktig och anser att rättelse ska ske genom en förnyad sammanräkning.  

Överklagandena som avser valen till riksdagen och landstingsfullmäktige i Dalarnas län 

avslås av Valprövningsnämnden.  

Källa: Sveriges riksdag 

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

Sophia Jarl (M): ”Det är ett grovt och oacceptabelt uttalande” 

Efter att ha skrivit ”skjut henne” som en kommentar på Facebook riktad till miljöministern 

Isabella Lövin (MP), lämnar Lars Bredin (M) omedelbart sina uppdrag som politiker. 

Sophia Jarl (M), oppositionsråd i Norrköping, tycker det är oacceptabelt att skriva något 

sådant när man är en förtroendevald politiker. 

– Jag hade ett samtal med Lars Bredin tidigt imorse, och efter det så valde Lars Bredin själv 

att kliva åt sidan från alla de uppdrag som han har för Moderaterna. Jag stöttar honom i det 

och jag tycker det är ett bra beslut, säger Sophia Jarl (M). 

Har ni fått några reaktioner från Miljöpartiet? 

– Nej, inte ännu, men jag kommer givetvis ta kontakt med Östergötlands distriktsordförande 

Mia Sköld (MP) under dagen, säger Sophia Jarl (M). 

Lars Bredin skrev kommentaren på Facebook efter att ha läst en artikel i Dagens Industri där 

Isabella Lövin (MP) berättade att höjningen av bränsleskatten kommer att återinföras. 

Källa: SVT Nyheter 


