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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V109 

 
Vecka 19 

201905 07-14  

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 

Dari 

15:00 
 

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 
• 6 maj  Sveriges föreningar styrelsemöte  

• 6 maj Internationella kvinnokaféet  samlades för att se en kort film som heter "Vem 

bryr sig". Grupp diskussion  efter filmen 

• 7 maj möte med projekt " Sträck ut din hand mot min hand" 

• 8 maj möte i Uppsala kommun om upphandling 

• 8 maj möte för äldreprojekt i Gottsunda 

• 9 maj möte i Nybyvision 

• 9 maj validerings work-shop for UNHCR i Stockholm 

• 9 maj möte i Uppsala kommun om " Äldre vänliga stad" 

• 9 maj möte för Allsång för integration 

• 10 maj möte med projektledare, Mänskliga Rättighetsdagarna 

• 11 maj datakurs för nyanlända 

• 11 maj en musik kväll för ensamkommande 

 

 

LOKALA NYHETER 

Östhammar måste spara på dricksvattnet 

uppmanas att bara använda vatten till mat, dryck och hygien till följd av låga 

grundvattennivåer. 

Det finns risk för vattenbrist och därför införs restriktioner för dricksvatten i hela Östhammars 

kommun som gäller från och med måndag och gäller tills vidare. 

Under tiden restriktionerna gäller får man till exempel inte vattna, fylla pooler eller tvätta 

bilar med dricksvatten. 

David Starnberg, processingenjör på Gästrike vatten, tycker att vi borde bli mer medvetna om 

vår vattenanvändning för att undvika låga grundvattennivåer i framtiden.  

– Nu får vi ju längre torrperioder som gör att sådana här små magasin som vi har i 

Östhammars kommun är känsliga på långa torrperioder, säger han. 

Källa: P4 Uppland 

....................................................................................................................................................... 
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Storvreta ska få en ny strandpromenad 

Storvreta ska få en ny strandpromenad längs med Fyrisån, det har gatu- och 

samhällsmiljönämnden beslutat. 

Det är en grusad gångväg med parkbänkar och bord som ska byggas på en sträcka på ungefär 

1,5 kilometer längs med Fyrisån utanför Storvreta mellan badplatsen och Ekeby kvarn. 

Den byggs där det i dag är en upptrampad stig. 

Det blir också en grusad promenadväg som förbinder strandpromenaden med Storvretas 

bostadsområde. 

– Det är en fantastiskt fin plats att vara på med ån som slingrar sig fram, säger Richard 

Malmström, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun. 

Bygget av den nya strandpromenaden ska påbörjas nästa år. Bygget beräknas kosta ungefär 

två miljoner kronor. 

Källa: P4 Uppland 

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

 

RIKSNYHETER 

Nils Öberg blir ny generaldirektör på Försäkringskassan 

. Det meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på en pressträff idag. 

Nils Öberg har sedan 2012 varit generaldirektör för Kriminalvården. Han har doktorerat i 

statskunskap vid Uppsala Universitet, haft flera internationella uppdrag och arbetat som såväl 

departementsråd som expeditionschef på Justitiedepartementet. 

Källa: Försäkringskassa. 

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

 

Utbrott av hepatit i Sverige kopplas till dadlar 

 

Folkhälsomyndigheten utreder just nu ett utbrott av hepatit A i Sverige, där smittokällan tros 

vara importerade dadlar. De senaste två månaderna har nio personer i sju olika län insjuknat.  

Fem män och fyra kvinnor i åldrarna 28–73 år har sedan slutet av februari kopplats till ett 

pågående utbrott av hepatit A, ett virus som ger inflammation i levern och ofta leder till bland 

annat influensaliknande symtom som kan kvarstå i veckor. 

Åtta av fallen har bekräftats och ett betecknas som misstänkt. De drabbade är spridda över sju 

län från Uppsala i norr till Skåne i söder, men gemensamt för samtliga smittade är enligt 

Folkhälsomyndigheten att de regelbundet ätit färska dadlar. 

I tester har man kunnat se liknande virusstammar som de som orsakade ett utbrott i Danmark 

förra året, vilket kopplades till dadlar från Iran. Enligt Folkhälsomyndigheten har man dock 

ännu inte kunnat hitta hepatit A i några av de dadlar som analyserats och det har i dagsläget 

inte pekats ut något varumärke eller producent som bör undvikas. 

Tillsammans med Livsmedelsverket, berörda smittskyddsenheter och kommuner utreder de 

nu utbrottet för att kunna identifiera smittokällan. 

Källa: DN 

....................................................................................................................................................... 
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Staden hyr dyra lägenheter 

I Malmö finns många personer som inte har någonstans att bo. De har rätt att få hjälp av 

kommunen. 

Kommunen har särskilda lägenheter där de kan bo en kort tid. Men kommunens lägenheter 

räcker inte. En del av de hemlösa får bo på hotell. Kommunen hyr också lägenheter av vanliga 

människor. Det blir dyrt. De som hyr ut har möjlighet att tjäna mycket pengar. Kommunen 

har betalat hyror på mer än 40 tusen kronor i månaden för vissa lägenheter. Totalt betalade 

Malmö stad 161 miljoner kronor för hotell och lägenheter åt stadens hemlösa förra året. 

Källa: 8 Sidor 


