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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V17 

 
Vecka 17 

201904 23-30 

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 

  

 
 

    

http://www.siuppsala.se/radio
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SIU NYHETER 
 

23 april datakurs för nyanlända 

23 april datakurs för äldreprojekt 

24 april möte med Nybyvision  

24 april möte för äldreprojekt i Gottsunda 

25 april möte i Stockholm med UNHCR Regional Representation for Northern Europe om 

integration 

25 april Allsång för integration 

26 april Datakurs för nyanlända 

29 april SIU internationella kvinnokaffet inbjuder till filmvisning i Gottsunda centrum, 

Knutpunkten kl. 18 

*************************************************************************** 

 

Glöm inte SIUs Drakflygardagen 

Plats: De 5 kullarna i hagen vid Nåntuna–Sävja, efter rondellen 

på väg 255, 200 m från ICA 

Datum och tid: lördag 4 Maj 2019 – kl. 12:00 – 15:00 

Ta med familj, picknickkorg, sol, vind och springbenen.  

Det finns material och instruktör på platsen. 

Vi bjuder Kycklingkorv, kaffe, m.m. 
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LOKALA NYHETER 

Uppsala kommun tar helhetsgrepp på fritidshem 

Uppsala kommun anordnar inspirations- och utbildningsdagar för sina 500 medarbetare i 

kommunala fritidshem. Syftet är att lyfta deras viktiga arbete med att stimulera elevers 

lärande och främja social gemenskap och allsidiga kontakter med jämnåriga och vuxna. De 

två halvdagarna äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april och den 3 maj. Bland 

annat medverkar programledaren och läraren Beppe Singer med en inspirationsföreläsning. 

I Uppsala går 9 700 elever i åldrarna sex till tolv år på kommunala fritidshem. Den 

kommunala grundskolan i Uppsala består av 60 grundskolor, 2 500 medarbetare och 21 000 

elever. 

Media är välkomna att delta på Fritisdagarna i Uppsala 2019 den 26 april och 3 maj, två 

halvdagar med identiskt program, mellan kl. 8 och 12 på Uppsala Konsert & Kongress. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Fick vänta 34 timmar på operation - blindtarmen brast 

En man med blindtarmsinflammation fick vänta så länge på operation på Akademiska att 

blindtarmen brast. 

Händelsen har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.   

Mannen sökte först vård i Enköping, men blev skickad till Akademiska sjukhuset för en 

röntgen- och ultraljudsundersökning som aldrig blev av. 

Sammanlagt fick han enligt anmälan vänta i 34 timmar på att få blindtarmen opererad, varav 

sju efter att den hade brustit. 

Källa: P4 Uppland 

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

Samtal med tonåringar om riskerna med alkoholkonsumtion räddar liv 

 

Fyra av tio av landets niondeklassare har testat alkohol det senaste året. Ändå har faktiskt 

tonåringars alkoholkonsumtion halverats det senaste decenniet. För att minska den ytterligare 

måste vuxna tydligt kommunicera riskerna med alkohol. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar 

för att samordna länets alkoholförebyggande arbete. 

Tonåringars alkoholkonsumtion i Sverige ligger på en rekordlåg nivå. De dricker inte lika 

ofta, de dricker mindre och de blir inte lika berusade när de väl dricker. Dock har 40 procent 

av landets niondeklassare, alltså fyra av tio, testat alkohol någon gång under de senaste tolv 

månaderna. Det visar färsk statistik från Systembolaget. 

Tre skäl till tonåringars minskande alkoholanvändning är att fler tonåringar tränar och är mer 

hälsomedvetna, fler unga har i dag rötter från kulturer där alkohol inte förekommer i samma 

utsträckning och därtill är tonåringars dataspelande stort, en sysselsättning som oftast sker 

hemma och kräver koncentration. 

Källa: Länsstyrelsen Uppsala län 

...................................................................................................................................................... 
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RIKSNYHETER 

KLART: Då försvinner populära produkten från butikerna 

Fem av de största matjättarna har godkänt en överenskommelse om ett säljstopp i landet 

framöver. 

Förra sommaren stod nästan 25 000 hektar mark i lågor då ett 50-tal skogsbränder bröt ut runt 

om i landet. 

Redan då gick flera stora butiker ut och meddelande att man slutade sälja engångsgrillar 

tillfälligt på grund av eldningsförbudet som rådde. 

Nu kommer beskedet från flera av de största matjättarna i 

Sverige Ica, Coop, Lidl, Hemköp och Willys att man godkänt en överenskommelse utformad 

av branschorganisationen ”Svensk Dagligvaruhandel” gällande försäljning av 

engångsgrillarna vid eldningsförbud. 

Källa: 24uppsala.se 

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

 

  V och KD i utspel om penningtvätt      

                                         

  V och KD har gjort gemensam sak. De vill ha en utredning om penningtvätt med syftet att 

stärka arbetet mot det. 

-Politiken har ibland sina överraskningar, säger V:s talesperson Ulla Andersson om det 

oväntade samarbetet.  

Hon och Jakob Forssmed (KD) sade vid den gemensamma presskonferensen att de tycker att 

det är viktigt att visa att 

ett brett politiskt ansvar är möjligt. 

Bl.a. vill V och KD utreda karantänregler så att banker inte kan värva nya medarbetare direkt 

från Finansinspektionen till bankerna.   

Källa: SVT text tv 

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

 


