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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V12 

 
Vecka 12 

201803 19-26 

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 

      

  

 

Kinesiska  

12:00-14:00 

 

  

  

Sorani 

14:00 -16:00 

Dari 

15:00- ? 

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

Svenska 

 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

_____ 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

SFA 

KL: 

16:00 

 
Persiska  

16:30-17.15 

Afariska 

16:00-18:00 
  

  

 

Spanska 

18:00-19:00 

 

  

      

 
 

  

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:18:00 

Radio 

sändningen 

börjar 

Kl:17:00 
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SIU NYHETER 
 

 

16 mars SIUs årsmöte, 27 deltagare från 23 föreningar. SIUs nya styrelse 

• Amil Sarsour Ordförande, två år. 

• Andargachew Meshesha (ERDAU). Vice ordförande, två år 

• Jamal Ahmed(Somaliska hjälpkommittén). Kassör, två år 

• Najia Afzali (Afganska förening). Sekreterare, två år  

• Zuhier Ammya(Palestinska folkets förening)., två år 

• José Sanchez (ASOVEN) (omval)., år 2018 

• Nebiat Tzebh (Eritreanska Förbundet). 

• Fana Habteab (Female intergrity). Ett år kvar 

• Francia Ericsson (SANKAYO).  Ett år kvar 

 

Suppleanter ett år 2019. 

Mahvash Khorrami (Iranska Kvinnosolidaritet), 

Rozik Artounian (Armeniska kulturförening).  

Bahar Mufti (Kurdistans förening i Uppsala.). 

  Pascal Ntumba ( African Student Community in Uppsala (ASCU) 

Revisor ett år 2019 

• Hassan Baygan (Multikulturföreningen (sammankallande) 

• Nawal Ahmed Mohamed (Kurdistans solidaritetsförening i Uppsala 

• Shifa Muhammed ( Afar vänner) Suppleant 

    Bitota Sparf (ASCU) att ingå i valberedningen (sammankallande) 

Babiker Elobeid (sudanesiska förening) i Uppsala att ingå i valberedningen  

-   Youssof Rizai (Salsal förening i Sverige)  
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LOKALA NYHETER 

Nytt medborgarlöfte för Gottsunda/Valsätra 

Medborgarlöftena för Gottsunda/Valsätra ska leda till att polis, kommun och 

fastighetsägarföreningen arbetar tillsammans med åtgärder som handlar om 

trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjning av platser inom det geografiska 

området som kan uppfattas av medborgarna som osäkra. Det ska också leda till att polisens 

närvaro i området höjs med permanenta resurser och att ett lokalt poliskontor etableras under 

tiden för medborgarlöftet. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Enklare att anmäla missförhållanden 

Nu ska det bli enklare att göra orosanmälningar till socialtjänsten i Sigtuna kommun. En ny e-

tjänst införs för att det ska gå snabbare och kunna göras dygnet runt. 

Tidigare har det bara gått att göra anmälningar per telefon, mejl, fax eller vanlig post. Det går 

fortfarande bra, men nu kompletteras det hela med den nystartade e-tjänsten på kommunens 

hemsida. 

Källa: UNT 

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

Bekräftat: Nymålat golv var smittokällan på Fyrishov 

Flera barn fick ömma och svullna fötter efter badhusbesöket. 

Det är nu bekräftat att den smitta som drabbat flera barn som besökt badhuset Fyrishov 

kommer från det nymålade golvet i undervisningsbassängen. 

Helen Lundewall, projektkoordinator på Fyrishov, menar att golvet i den grunda delen av 

bassängen som målats om tidigare i år är orsaken till smittan.  

– Färgflagor från golvet har gett positivt utslag, säger hon. 

Källa: P4 Uppland 

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

RIKSNYHETER 
 

Källa: Regerings kansliiet 

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter även 2019 

Regeringen beslutar att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 

och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 miljoner 

kronor och betalas ut av Socialstyrelsen. 

– Regeringens satsning har under fyra års tid nått ut på bred front och varit mycket 

uppskattad. Nästan samtliga kommuner i Sverige har tagit del av pengarna, säger 

socialminister Lena Hallengren. 

Syftet med det statliga bidraget är stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är 

integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig 

utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från 

olika sociala bakgrunder. 
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................................................................................................................................................ 

Låg utbildning ökar självmordsrisk     

Medellivslängden ökar i Sverige men ännu är skillnaderna i hälsa stora.  Självmord är till 

exempel mer än dubbelt så vanligt bland lågutbildade än bland högutbildade, skriver  

Folkhälsomyndigheten i sin årsrapport. Under 2006–2017 ökade medellivslängden med i 

genomsnitt 1,6 år och var 2017 80,7 för män och 84,1 för kvinnor. Andelen dagligrökare är 

sju procent, vilket är en halvering sedan 2006. Men skillnaderna mellan kön och 

socioekonomiska grupper finns ännu kvar. Till exempel är fetma och hjärtkärlsjukdom 

vanligare bland lågutbildade.  

Källa: SVT text tv 

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

Oväntade motionen från SD-politikern: Bygg en moské 

Sverigedemokraten Mark Collins vill att en moské ska byggas i Höga kusten. 

Nu ska han utredas av det egna partiet. 

– Jag tänkte lägga fram ett förslag och försöka locka hit muslimer till Kramfors, säger Mark 

Collins. 

Mark Collins representerar Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Kramfors. 

I en motion har han föreslagit att en moské och att ett muslimskt kulturcentrum ska byggas i 

Höga kusten. 

Enligt Mark Collins skulle det kunna råda bot på problemet med utflyttningen från området. 

– Jag tänkte lägga fram ett förslag och försöka locka hit muslimer till Kramfors och försöka få 

hit muslimer som inte riktigt har bestämt sig var de ska bo någonstans, vi behöver folk här, 

säger Mark Collins. 

Mark Collins har stött på mothugg från sina partikamrater i Sverigedemokraterna. 

SD:s presschef Henrik Gustafsson skriver i en skriftlig kommentar till TT att Mark Collins 

kommer att utredas internt. Han skriver också att han bedömer det hela som en ”oerhört 

problematisk händelse”. 

Källa: Aftonbladet 

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

 

 


