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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V18 

 
Vecka 18 

2019 04/30 – 05/07 

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
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 
29 april datakurs för nyanlända 

29 april Internationella kvinnokaféet bjöd sina deltagarna  på fika och Najia Afzali berättade 

om sin resa till  Australien  

30 april Valborg i Uppsala 

30 april datakurs för äldreprojekt 

1 maj SIUs medlemmar deltog i första maj tåget 

2 maj möte med Stadsbiblioteket i Uppsala 

2 maj SIU styrelsemöte 

3 maj datakurs för nyanlända 

4 maj Drake flygardagen i Sävja, kl. 12-15 

 

LOKALA NYHETER 

Var med i Lötenloppet 11 maj 

Kryp, gå, spring, ta rullstolen eller rullatorn, och gör det i din egen takt. Utmana dig själv att 

ta dig runt slingan så snabbt eller så många varv som möjligt. 

– Start på torget utanför Lötenkyrkan kl 10 

– Startavgift 50 kr/deltagare 

– Brunch, musikunderhållning, aktiviteter för barn 

– Priser för flest sprungna varv, snabbaste spurt och bästa utklädnad 

– Anmäl ett lag från din arbetsplats/förening och tävla om fina lagpriser 

Alla intäkter går till sportaktiviteter för integration bland unga i Lötenområdet och 

sommarpass på Fyrishov för behövande barnfamiljer. 

Anmäl dig på svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/lotenloppet 

Mer info och kontakt: 

Karin Löfgren 

karin.lofgren@svenskakyrkan.se 

018-430 37 96 

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

2016 gick Uppsala med i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer (WHO Global Network for 

Age-friendly Cities and Communities). Sedan 1 februari är jag Uppsalas nya samordnare av 

äldrevänlig kommun efter Roger Jo Linder. Nu är det dags att presentera Uppsalas program 

och handlingsplan för äldrevänlig kommun inför att de skall beslutas av politiken i höst. Hur 

har program och handlingsplan vidareutvecklats sedan remissversionerna? Vad behövs för att 

göra program och handlingsplan ännu bättre? Hur jobbar vi framöver tillsammans för ökad 

äldrevänlighet? 

 VAD?: Välkommen till en presentation av Uppsalas kommande program och handlingsplan 

för äldrevänlig kommun!  

VAR?: Ni hämtas vid hissarna på Stationsgatan 12 strax före kl 15:00. Mötesrum: Jälla, vån 

6. 

NÄR?: 9 maj, kl 15:00 – 16:30 

 

................................................................................................................................................ 
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Pizza och samtal i Gottsunda 

Uppsala kommun tar ett helhetsgrepp kring Gottsunda. Genom en idekoncepttävling ska 

området utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser och fortsätta vara en levande och 

trivsam stadsnod för boende, besökare, civilsamhälle och företagare. 

- För att lyckas med våra målsättningar för Gottsunda behöver vi lyssna in och involvera 

Gottsundaborna och handlarna. Det finns ett fantastiskt stort engagemang i Gottsunda som vi 

ska ta hand om när vi utvecklar Gottsunda till hjärtat i södra Uppsala, säger Erik Pelling (S), 

kommunstyrelsens ordförande. 

Datum och tid: 2 maj 11.00–15.00 och 7 maj 17.00–20.00 

Det blir invigningstal av Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och kommunen bjuder 

på pizza och dryck. 

Plats: Gottsunda centrum, ingång Ica Kvantum 

Källa: Uppsala kommun 

 

 

RISKNYHETER 

  Elbilar kan vara sämre för miljön      

                                         

  En ny tysk studie visar att elbilen  kan vara en större miljöbov än diesel. Koldioxidutsläppen 

kan bli större från om elen kommer från exempelvis kolkraft, enligt Sveriges Radios Ekot. 

I studien, från ekonomiforskningsinstitutet Ifo, har forskarna jämfört alla koldioxidutsläpp 

från en dieseldriven Mercedes med en eldriven Tesla. Mercedesens mesta utsläpp kommer ur   

avgasröret. Teslan skapar utsläpp när batterierna byggs och när den laddas.  

I Tyskland kommer elen ofta från kolkraft. Då blir utsläppen från Teslan. Samma gäller i 

USA och Kina. 

Källa: SVT text tv 

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

Nytt förvar i Ljungbyhed med 44 platser 

I dag, måndag, öppnar Migrationsverkets nya förvar i Ljungbyhed med plats för 44 

förvarstagna. Migrationsverket har anställt ett 60-tal nya medarbetare för att bemanna 

förvaret. 

Förvaret blir Migrationsverkets sjätte förvar och det andra i region Syd. Totalt har det en 

kapacitet att ta emot 44 försvarstagna fördelat på två avdelningar. 

– Anläggningen är solitt och säkert byggd med ett rejält skalskydd utåt. Men på insidan är det 

så öppet som möjligt, förklarar Anna Nilsson, sektionschef. 

Personalen vid förvaret i Ljungbyhed kommer att ha ett tätt samarbete med förvaret i Åstorp 

som ligger cirka 25 kilometer väster om Ljungbyhed. 

Källa: Migrationsverket 

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

 

 

Svårt sjuke Altin utvisas – till ”främmande” land 
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Altin Vitia genomgick en hjärttransplantation i Sverige som barn – nu ska han utvisas. 

Läkaren Karin Tran Lundmark beskriver utvisningen som en ”dödsdom”. 

2015 gav Sverige Altin Vitia, 18, ett nytt hjärta.  

Nu utvisas kosovanen till ett land där han inte pratar språket, har medborgarskap eller 

kontakter. 

– Han riskerar att inte få den vård han behöver, säger hans läkare Karin Tran Lundmark. 

Det var 2015, under ett besök i Malmö, som Altin Vitia blev så allvarligt sjuk att han hade 

dött utan en hjärttransplantation.  

Han hade tur och fick snabbt ett nytt hjärta. Men hans kropp har gjort flera försök att stöta 

bort hjärtat och han är känslig för infektioner.  

– Vården är komplicerad, och det är ganska få händer som håller i den här i Sverige, säger 

Karin Tran Lundmark. 

Migrationsverket har avslagit på Altin Vitias asylansökan. Man planerade först utvisning till 

Kosovo, med motiveringen att det finns möjlighet för vård i grannlandet Serbien.  

Men att ta sig mellan länderna är svårt, och framför allt tidskrävande. Altin Vitias tillstånd gör 

att det är bråttom om han blir sjuk och det görs inga akuta sjuktransporter mellan Kosovo och 

Serbien. 

Beslutet överklagades. 

Källa: Expressen 

 


