
V14 
1 

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 

 
Vecka 14 

201904 02-09 

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 

• 1 april internationella kvinnokaféet. 

• 1 april datakurs för nyanlända. 

• 2 april datakurs för nyanlända. 

• 2 april SIUs styrelsemöte. 

• 3 april grupp besök från Intica . 

• 3 april möte med företaget Atrium-Ljungberg. 

• 3 april möte med äldre i Gottsunda. 

• 4 april datakurs för nyanlända. 

• 4 april Allsång för integration. 

• 5 april möte med Länsstyrelse. 

• 5 april SIU deltar i begravnings ceremoni för Kristina Axel mans Arne . 

 

 

LOKALA NYHETER 

Klimatstrejk Uppsala 
Varje fredag kl. 15-17 anordnas det klimatstrejk på Forumtorget i Uppsala från 5 april -7 juni 

2019. Målet med manifestationen är att få Uppsala och Sverige att leva upp till Parisavtalet 

och 1.5 graders målet. Klimatstrejken i Uppsala är en del av en global rörelse startade av 

Greta Thunberg, med tiotusentals som deltar i klimat- och skolstrejker varje vecka. 

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

Så mycket statsbidrag får Uppsala för barnomsorg på obekväm tid 

Uppsala kommun har beviljats 877 635 kronor i statsbidrag för barnomsorg på obekväm tid. 

– Alla de kommuner som har sökt bidraget har också beviljats bidrag, säger Susanna 

Kanmert, handläggare på Skolverket, till Nyhetsbyrån Siren. 

Sammanlagt är det 193 kommuner i landet som beviljats bidrag för barnomsorg på obekväm 

tid, kvällar, nätter och helger, om totalt 77 miljoner kronor fördelat på omkring 86 000 platser. 

Skolverket har beslutat om bidrag, men huruvida det är den faktiska summan pengar som 

kommunen får är inte säkert. Det vet man först efter rekvisitionerna i vår och höst. Högst 

siffra i landet har Malmö kommun. 

– Malmö har beviljats ett högre belopp jämfört med andra kommuner för att de har sökt och 

beviljats bidrag för flest antal platser. De ansökte och beviljades bidrag för 4.241 platser, 

säger Susanna Kanmert. 

Källa: 24 Uppsala 

....................................................................................................................................................... 
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Larmcentral ska få mer statistik på skärmarna 

För att bättre kunna bedömningar om ambulans ska skickas ska larmoperatörerna vid 

Sjukvårdens larmcentral, bland annat i Uppsala, få mer information på sina skärmar. 

Det som diskuteras är att lägga till statistik, till exempel om sannolikheten att en patient 

behöver läggas in på sjukhus eller få läkemedel i ambulansen. Det skulle gå att få en siffra på 

sannolikhet att patienten dör till och med. 

Allt detta baserat på hur personer i behov av vård har sagt i tidigare larmsamtal - och hur det 

gick för de personerna. 

Källa: P4 Uppland 

RIKSNYHETER 

Den man från Lilla Edet som är misstänkt för terroristbrott ska utvisas, 

eftersom han kan vara en fara för rikets säkerhet. Det rapporterar P4 Väst. 

Tidigt på morgonen den 13 december slog polisen under ledning av Säkerhetspolisen till mot 

flera adresser i Västsverige. 

I samband med gryningsräden kunde en folkhögskolestudent i 20-årsåldern gripas. 

I dagsläget sitter mannen häktad, på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott. 

Det är den högre graden av misstanke. 

Nu har Migrationsverket beslutat att mannen ska utvisas. Detta eftersom han anses utgöra ett 

hot mot Sveriges säkerhet, rapporterar P4 Väst. 

Källa: Expressen 

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

Skott mot polis efter trafikolycka     

En polispatrull har beskjutits i Väröbacka utanför Varberg, skriver Aftonbladet. 

Skottlossningen skedde efter en trafikolycka där en av de inblandade ska ha varit aggressiv 

mot de andra parterna.                              

                                         

-Han riktar då ett vapen mot polismännen och avlossar ett skott, säger Hans Lippens vid 

polisen till Aftonbladet. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats. Den misstänkte 

gärningsmannen var vid 15.30-tiden ännu inte gripen. 

Källa: SVT text tv 

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

Tuff arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning 

Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler kommer i arbete. Men för personer 

med funktionsnedsättning sker inte samma positiva utveckling.   Det visar en ny rapport från 

Arbetsförmedlingen och SCB. 

750 000 personer eller 12 procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har en 

funktionsnedsättning. Av dessa bedömer 66 procent att de har nedsatt arbetsförmåga. Från 

2013 har sysselsättningsgraden ökat i befolkningen, från 76 procent till 81 procent, medan 

andelen sysselsatta personer med funktionsnedsättning legat stilla på drygt 60 procent. I dag 

är andelen 62 procent, enligt rapporten. 

Källa: Arbetsförmedlingen 


