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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V38 

 
Vecka 38 

201909 17-24  

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 
Persiska  

18:00-20:00 
 

Spanska 

18:00-19:00 
  

Sändningsmaerial skickas 
 

    

Sändningsmaerial 

skickas 

 
    

Sändningsmaerial 

skickas 
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SIU nyheter 

• 14 september SIUs Kulturnattens program har ordnat i UKK, 15 olika grupper fån 

olika länder har bidragit för en mycket spanande aktiviteter från Colombia i väst till 

Indonesien i öst. En olja målnings utställning med 23 tavlor av konstnären Walid 

Khalid. Hundratals åhörare har sett programmet. Det var ett mycket lyckat program. 

• 16 sep- Möte med Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun angående etniska 

föreningsbidrag. 

• 17 sept. Möte i Arbetsmarknadsdepartementet- Stockholm- ångande Samråd med 

civila samhället i 22 oktober. 

• 17 sept. Engelska kurs för vuxna 

• 18 sept. engelska kurs för ensamkommande 

• 19 sept. möte om mänskliga rättighetsdagarna på SIUs lokal 

• 19 sept. Allsång för integration 

• 19 sept. tecknings målnings kurs frö vuxna 

• 20 sept Tecknings och målnings kurs för barn 

 

LOKALA NYHETER 

Fem personer tilldelas kommunens hedersmedaljer 

Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 

2019. Medaljerna kommer att delas ut den 22 november 2019 i samband med en högtidlighet i 

Rikssalen på Uppsala slott. 

Motiveringarna för Uppsala kommuns hedersmedaljörer år 2019 lyder: 

Till Cecilia Wikström, präst, före detta Europaparlamentariker och riksdagsledamot, för 

hennes synnerligen framgångsrika arbete som Europaparlamentariker och hennes mångåriga 

engagemang för jämställdhet, kvinnors rättigheter, fred, frihet, mänsklig värdighet och 

medmänsklighet. 

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Region Uppsala satsar ytterligare 90 miljoner kronor på minskad 

energiförbrukning 

För åren 2019 - 2022 satsar Region Uppsala ytterligare 90 miljoner kronor på åtgärder som 

ska minska energiförbrukningen. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt 

möte. Åtgärderna kommer att resultera i minskade energikostnader, som enligt handlingarna i 

ärendet innebär att satsningen återbetalar sig på tio år. 

Region Uppsala hade ett liknande program för åren 2014 – 2018. Då satsades cirka 105 

miljoner kronor med ambitionen att minska energiförbrukningen med 10 procent. Utfallet 

blev istället att förbrukningen minskade med 22,3 procent. Bland åtgärderna fanns bland 

mycket annat att tilläggsisolera fasader, byta fläktar, byta belysning till energisnål LED-

belysning och se över ventilationssystemen. Därtill åtgärder som utbildning av personal och 

investeringar i solceller på taken. 

Källa: Region Uppsala 

…………………………………….. 
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Stoppad förskola får inte öppna igen 

UPPSALA Uppsala kommun drog in tillståndet för Sanabil Al-Hanan i Valsätra efter kritik 

om allvarliga brister. Kammarrätten fastställer nu beslutet. 

Den första augusti stoppade utbildningsnämnden verksamheten vid förskolan Sanabil Al-

Hanan i Valsätra. Enligt nämnden hade den privata förskolan under långa perioder helt saknat 

förskollärare, vilket är ett brott mot skollagen.  

Sedan starten 2014 hade förskolan fått krav på sig fyra gånger att anställa förskollärare, under 

hot om att tillståndet annars kunde dras in. Det fanns även kritik om att barnen inte fick 

tillräcklig språkträning. Slutligen återkallades tillståndet för förskolan.  

Sanabil Al-Hanan överklagade till förvaltningsrätten som fastställde att det funnits skäl för 

nämndens beslut att stoppa verksamheten. 

Förskolan gick därefter vidare till nästa instans, kammarrätten, som inte beviljar 

prövningstillstånd. Det innebär att förskolan inte återfår sitt tillstånd. 

Företrädare för förskolan har tillbakavisat utbildningsnämndens kritik. Enligt Sanabil Al-

Hanan har kommunens krav på åtgärder varit otydliga. I en inlaga till kammarrätten utlovade 

förskolan att lärarkompetensen skulle utökas ordentligt om man återfick tillståndet men det 

räckte alltså inte för att beveka domstolen. 

Sanabil Al-Hanan har betecknat sig som ”en mångkulturell muslimsk förskola med en svensk-

arabisk inriktning”. De cirka 50 inskrivna barnen har omplacerats till andra förskolor.  

Det här är första gången sedan 2013 som kommunen dragit in tillståndet för en privat 

förskola. 

Källa: UNT 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

"När ska kommunen kunna sätta ner foten?" 

Frågan om ett islamiskt center har satt fingret på en svår fråga för kommunen: vad går att göra 

om man vill sätta stopp för en verksamhet? 

På torsdag avgörs frågan om tillstånd för Dawastiftelsen att uppföra en byggnad där ett 

islamiskt center ska finnas. Therez Almerfors (M), 2: a vice ordförande i plan- och 

byggnadsnämnden, säger att ärendet startat en stor diskussion om vilka befogenheter en 

kommun har när man är tveksam till verksamheters inriktning. 

Källa: UNT 

RIKSNYHETER 
Beslutet: Flyktingtäta kommuner belönas 

Regeringen föreslår att 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar ska få ta del av en 

särskild pott på en halv miljard. 

Bidraget finns redan, men regeringen lägger in mer pengar. Kommuner som har tagit emot 

många flyktingar får 80 miljoner kronor ytterligare att dela på. 

Som riksdagen redan har aviserat så höjs de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor 

för 2020. 

Källa: Expressen 

……………………………………………………………………………………………… 
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Svensk gripen för danskt sprängdåd     
Den 23-årige svensk som har varit internationellt efterlyst för inblandning i sprängdådet mot 

den danska skattemyndigheten i Köpenhamn har gripits.                           

Det skriver Köpenhamnspolisen i ett pressmeddelande. Mannen greps på 

Köpenhamnsflygplats Kastrup i går kväll. Han ställs inför häktningsdomare under 

onsdagsförmiddagen Sedan tidigare sitter en annan 22-årig svensk man häktad. Explosionen 

vid den danska skattemyndigheten inträffade den 6 augusti. 

Källa: SVT text tv 

……………………………………………………………………………………………. 

Se upp för bedragare 

13 september 2019 

Just nu förekommer det att bedragare ringer till privatpersoner och säger att de arbetar på 

Försäkringskassan. 

Bedragare har till exempel sagt sig kunna skynda på ett sjukpenningärende om de får 

personliga koder till Mobilt BankID eller bankdosa. Med de personliga koderna kan 

bedragaren komma åt bankkonton och stjäla pengar. 

Försäkringskassan ber aldrig om personliga koder. Om du får den frågan, avsluta samtalet. 

Vid misstänkt bedrägeriförsök, kontakta Polisen för att göra en anmälan. 

Källa: Försäkringskassa 

 


