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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 

 
Vecka 11 

201903 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 mars möte med handläggaren från Äldrenämnden. 

• 12 mars Internationella kvinnokaféet. 

• 12 mars datakurs för nyanlända. 

• 12 mars datakurs för nyanlända. 

• 12 mars SIUs ordförande har fått radiointervju med Sveriges radio P4 om Europa valet 

27 maj 2019. 

• 14 mars datakurs för nyanlända. 

• 14 mars Allsång för integration. 

• 15 mars datakurs för nyanlända. 

• 16 mars SIUs årsmöte. 

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

En annons från Multikulturföreningen i Uppsala 

Alla är välkomna och fira nyåret No Rooz 1398 med oss genom musik och dans. 

Plats: Storatorget, Uppsala 

Datum: Torsdag 21 mars 2019 

Tid: Kl 16:00- 19:00 

Alla är välkomna 
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LOKALA NYHETER 

Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda invigt 

Utbildnings- och jobbcenter samlar en rad kompetenser för att hjälpa personer till arbete. 

Satsningen görs inom ramen för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra, och centret invigdes 

på tisdagen av Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden och Lena 

Winterbom, arbetsmarknadsdirektör. 

Utbildnings- och jobbcenter är en satsning för att kombinera utbudet av 

arbetsmarknadsinsatser med vuxenutbildning. Genom att integrera verksamheter i 

arbetsmarknadsförvaltningen, kombinera arbetsmarknadsinsatser med utbildning och öka 

tillgängligheten för medborgarna ska fler Uppsalabor kunna försörja sig själva. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Den lokala överenskommelsen Inbjudan  

 Den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun reviderades under 

2018. Enligt åtagande 8 i överenskommelsen framgår det att kommunen ska genomföra 

upphandlingar på ett sätt som möjliggör för föreningslivet att delta. I det åtagandet ligger att 

upphandlingsenheten ska erbjuda utbildning till föreningslivet om regelverket och 

kommunens rutiner kring upphandling. 

Är er förening/ideella organisation intresserad av att göra affärer med Uppsala kommun? 

Vi kommer att berätta om hur du går tillväga för att lämna anbud till kommunen, vilka regler 

vi måste följa samt kommande upphandlingar. Efter genomgången öppnar vi upp för dialog 

där vi gärna vill höra era synpunkter. 

 Plats: Stationsgatan 12, våning 7 

Datum: 28 mars 

Tid: 18.00 – 20.00 

Vi bjuder på kaffe, te och mackor 

Sista anmälningsdag 18 mars 

Anmäl er genom e-post till: daniel.nilsson@uppsala.se 

Källa: Uppsala kommun 

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

Friidrotts-SM till Uppsala 

Nu står det klart att friidrotts-SM kommer till Uppsala 2020. "Det kommer att bli en riktig 

friidrottsfest", säger Upsala IF:s Anders Kindmark. 

Det stod mellan tre kandidater. Uddevalla, Söderhamn och Uppsala. Efter att de förstnämnda 

dragit sig ur föll valet på Uppsala. 
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– Det kommer att bli en riktig friidrottsfest och ett tillfälle för oss att få visa upp vår förening, 

vår arrangörsförmåga och vår fantastiska idrottsstad Uppsala, säger Anders Kindmark, 

ordförande i Upsala IF Friidrott i ett pressmeddelande. 

Källa: UNT 

 

 

 

 

RIKSNYHETER 

 

Kronprinsessans namnsdag firades på slottet 

Kronprinsessan Victorias namnsdag firades på Stockholms slott på tisdagen. Hela familjen 

fanns med henne på inre borggården vid uppvaktandet. 

Den 12 mars är det namnsdag för alla som heter Victoria och kronprinsessan uppvaktades 

därför traditionsenligt på tisdagen. 

Firandet ägde rum på inre borggården på Stockholms slott. Tillsammans med Victoria fanns 

prins Oscar, prinsessan Estelle och prins Daniel för att fira namnsdagsbarnet. 

Arméns musikkår bjöd på musik och uppvaktningen avslutades med att musikkåren 

tillsammans med högvakten ur Södra skånska regementet och honnörsstyrkan ur Livgardet 

lämnade över blommor till kronprinsessan. 

Källa: Aftonbladet 

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

72 kilo sprängämnen lämnades till polisen i Sörmland 

Totalt lämnade sörmlänningarna in 72 kilo sprängämnen, elva kilo tändmedel och åtta kilo 

ammunition. Dessutom tog polisen emot pyroteknik, finkalibrig ammunition och krut. 

Sammanlagt handlar det om 97 kilo explosiva varor som lämnats in vid lika många tillfällen. 

Stora mängder i Sörmland 

Mängden explosiva varor som lämnades in i Sörmland var större än den som lämnades in i de 

andra länen i Polisregion Öst tillsammans. I Jönköping och Östergötland lämnades det in 37 

respektive 36 kilo. 

Enligt Fredrik Moberg, en av poliserna som arbetat med amnestin i Sörmland, beror resultatet 

bland annat på att en stor mängd lämnades in vid ett och samma tillfälle. 

Källa: SVT nyheter 

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

SD-förslaget: Gör IS-terroristerna statslösa 

SD vill kunna göra svenska IS-terrorister statslösa eller ge dem ett annat medborgarskap. 

– En lösning är att de får söka medborgarskap i ett annat land, som är villiga att ta emot dem, 

säger Adam Marttinen (SD). 

Inrikesminister Mikael Damberg säger att medborgarskapsfrågan inte är en lösning på 

problemet. 

Regeringen har misslyckats med att förebygga situationen med IS-terrorister som återvänder 

till Sverige. Det menade företrädare för M, KD och SD när frågan debatterades i riksdagen. 
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Debatten initierades av SD, som levererar hårdast kritik mot regeringen. Adam 

Marttinen(SD), rättspolitisk talesperson, kallar regeringens agerande för en ”fullständig 

katastrof” som kommer att leda till att IS-terrorister kan återvända till Sverige och röra sig 

fritt på gator och torg. 

SD vill kunna frånta IS-terrorister svenskt medborgarskap och utvisa dem på livstid. Partiet 

kräver också att regeringens aviserade lagändring, om att kriminalisera deltagande i 

terrororganisationer, också ska kunna användas retroaktivt. Syftet är att samtliga som rest till 

IS ska kunna straffas. 

Källa: Aftonbladet 

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

VM-guld till Hanna Öberg: ”Ville visa att jag är olympisk mästarinna” 

 

ÖSTERSUND. Hanna Öberg gjorde det igen. 

OS-ettan är VM-etta. 

Den svenska skidskyttestjärnan tog guld i tisdagens distanslopp i hemma-VM i Östersund. 

Efteråt rann tårarna. 

– Jag tänkte bara att ”nu ska jag visa att jag är olympisk mästarinna”, säger Öberg. 

Källa: DN 


