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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V20 

 
Vecka 20 

201905 14-21  

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 

Sändningsmaterial skickas 
     

Sändningsmaterial skickas 
 Dari 

13:00-15:00 
   

Sändningsmaterial skickas 

 Sorani 

15:00 -17:00 Afariska 

16:00-17:00 

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

Svenska 

17:00-17:30 
Jämna veckor Signe 

Udda veckor Martin 

 

Tigrinja 

Jämna veckor 

(Rezene) 

15:00-16:00 

********* 

Udda veckor 

(Nebiat) 

14:00-16:00 

Amharinja 

17:00-18:00 

Sändningsmaerial skickas 
 

 
Spanska 

18:00-19:00 
  

Sändningsmaerial skickas 
 

 
Persiska  

18:30 
  

Sändningsmaerial skickas  
    

Sändningsmaerial skickas  
    

http://www.siuppsala.se/radio
http://www.siuppsala.se/radio/riu-textarkiv/sandningsmaterial/
mailto:radio.riu@siuppsala.se
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SIU NYHETER 

• 12–17 augusti SIU Internationella kvinnokaffet har ordnat cykelkurs för 16 kvinnor i 

Vaksala skolan. UNT hat skrivit ett fint reportage om kursen. 

• 13 augusti engelska kurs för vuxna 

• 14 augusti engelska kurs för ensamkommande 

• 15 augusti möte med Enköpings Syriska-Svenska förening 

• 15 augusti teckning och målning kurs för vuxna 

• 16 augusti teckning och målning kurs för barn 

• 16 augusti möte med förening Mama Killa och Garis förening  

• 16 möte med företag Jobb klar och projektet Sträck ut din hand möt min hand 

 

LOKALA NYHETER 

Uppsala ska bli en äldre vänlig kommun 

Satsningar för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, fler boende för 60+ och fler 

seniorluncher. Det är några av förslagen i den handlingsplan som Uppsala kommun tagit fram 

för att bli en äldre vänlig kommun. Programmet, som ger inriktning och prioriteringar, och 

handlingsplan bygger på dialoger med kommuninvånare som är äldre än 60 år. 

Planen är indelad på tre målområden som är viktiga för ett gott åldrande: livsmiljö, jämlikhet 

och delaktighet samt hälsa och välbefinnande. 

– I mitt Uppsala ska alla äldre kunna leva ett gott och tryggt liv. Ingen ska åldras i ofrivillig 

ensamhet och våra äldre ska kunna leva självständiga liv. Vi måste också erbjuda våra äldre 

fler och bättre boendelösningar, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Elever nöjda med nya Gottsundaskolan 

I dag flyttade Gottsundaskolan in i sina nya lokaler, efter att den gamla skolan totalförstördes 

i en brand i höstas. Och det är efterlängtad inflytt enligt många elever. 

Elysée Muhizi börjar i nian på Gottsundaskolan och han tycker det är skönt att han nu slipper 

åka buss för att komma till skolan. 

– Det känns bra att vara tillbaka. Lokalerna ser ut lite som villor på utsidan, men känns 

verkligen som en skola på insidan. Det är fint och fräscht, säger han. 

Awez som också går i nian håller med om att det är skönt att vara tillbaka i Gottsunda. 

– Det är lite förvirrande så här i början med alla korridorer och lokaler utan namn, men jag 

tror vi kommer lära oss hitta, säger hon. 

Källa: P4 Uppland 

................................................................................................................................................... 
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Sigtuna hamn ska få ett torg 

Sigtunas kommunpolitiker har tidigare beslutat att det ska vara möjligt att uppföra en byggnad 

i två våningar på grusplanen – den plats där det tidigare låg ett båtvarv. 

Byggnaden ska enligt kommunens riktlinjer bli högst 5,5 meter hög och 430 kvadratmeter 

stor. 

Den kommer att kunna innehålla exempelvis kulturell verksamhet som utställningslokaler, 

samlingslokal, restaurang och servicefunktion för båtgäster. Även handel kan bli möjlig i 

lokalerna. 

Här, vid hamnplanen, är det enligt beslutet också möjligt att anlägga ett torg med intilliggande 

parkeringsplatser. På torget kan det gå att ha exempelvis torghandel, musik- och 

teaterframträdanden. 

Men exakt vad för verksamhet som ska finnas på platsen är inte beslutat än. Därför bjuder nu 

kommunen via sin webbsajt in alla invånare med flera att svara på en rådgivande enkät. 

Frågorna i enkäten handlar om vad kommunens invånare tycker ska hända på platsen, vad 

byggnaden ska innehålla och hur det nya torget ska se ut. 

Källa: UNT 

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

 

RIKSNYHETER 

Terrormisstänkt i Östersund vill ha samma advokat som Akilov 

Den terrormisstänkte 32-årige mannen i Östersund förstår vad han misstänks för, visar utdrag 

ur förhör som flera medier tagit del av. Han säger sig vilja ha samma advokat som den dömda 

terroristen Akilov. 

I utredningshandlingar som lämnats in till tingsrätten i Östersund och som bland 

andra SVT och Expressen läst framgår att den terrormisstänkte 32-åringen förstår vad han är 

misstänkt för. 

Han förstår också att han först misstänktes för förberedelse till mord men att rubriceringen 

senare ändrades till stämpling till terroristbrott. 

– Är det här grövre då? frågar mannen, enligt handlingarna. 

– Ja det är det, svarar hans försvarare. 

Källa: DN 

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

Polis använde batong vid stökig Iran-demonstration 

Margot Wallström mötte i dag Irans utrikesminister Javad Zarif i Stockholm – och efter mötet 

konstaterade hon:  

– Vi har haft ett väldigt rakt och uppriktigt samtal om de utmaningar som Iran och 

Mellanöstern står inför.  

Wallström skakade inte hand med sin ministerkollega från Iran. 

– Iranier hälsar tyvärr inte på kvinnor i hand, så det gör vi aldrig var vi än är, och vi gör inte 

det här heller. Det är det minsta problemet som vi har, kan jag säga. 

Under mötet på UD demonstrerade ett par hundra personer i centrala Stockholm – och polisen 

tryckte tillbaka demonstranter från Gustav Adolfs torg med batonger, hundar och hästar. 

Källa: Expressen 
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................................................................................................................................................... 

Svagaste kronan på 17 år               

 Den svenska kronans värde mot dollarn  når nya bottennivåer. Det är den       

 svagaste nivån sedan sommaren 2002.  Kronan tappar även gentemot euron.   Undantaget 

några få och korta toppar  tidigare i år når nu kronan den  svagaste eurokursen sedan 

sommaren 2009. En dollar kostade på eftermiddagen  9:72 kronor medan euron låg på 10:77.  

Kronan har sedan midsommar tappat drygt lite mer än 43 öre gentemot  dollarn, skriver 

Dagens Industri.    

Källa: SVT text tv   

                                         

 


