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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 

 
Vecka 44 

201910 29-05  

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 

 
    

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

• 28 oktober möte med Region Uppsala angående Bröst cancer utredningen 

• 28 oktober möte en persiska musiker 

• 28 okt. Internationella kvinnokaffet 

• 29 okt. engelska kurs för vuxna kl. 17-19 

• 30 okt engelska kurs för vuxna, kl. 17-19 

• 30 okt. möte med Uppsala kommun angående etniska föreningsbidrag 

• 31 okt. tecknings och målnings kurs för vuxna, kl. 18-19.30 

• 2 november datakurs för vuxna kl. 10-15 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Polisen: Bilbränder är svårutredda brott 

Bilbränder är ofta svåra att utreda, säger polisens presstalesperson Jonas Eronen efter helgens 

bränder i Gränby i Uppsala. 

Under söndagen brann det vid tre tillfällen i stadsdelen Gränby i Uppsala. 

– Det är rätt svårutredda brott. Det är ett väldigt snabbt händelseförlopp och man väcker inte 

så mycket uppmärksamhet förrän elden börjar. Då är gärningsmannen ofta en bra bit därifrån, 

säger Jonas Eronen, presstalesperson vid polisen. 

Källa: P4 Uppland 

………………………………………………………………………………………………… 

Sävja kulturcentrums årliga julmarknad 

Lördagen den 7/12 går Sävja kulturcentrums årliga julmarknad av stapeln, och du och/eller 

din förening/din skolklass är varmt välkommen att sälja hantverk, hemlagat, hembakat, 

julpynt, begagnade julgrejer eller annat julrelaterat. Julmarknaden pågår 11.00-15.00. 

Förutom försäljning blir det musikuppträdanden, pyssel, sagostund, teaterföreställningar, fika- 

och korvförsäljning, m.m. 

Det är gratis att sälja saker och ni behåller hela vinsten själv. Bord lånar ni kostnadsfritt av 

oss. Det är först till kvar som gäller, så anmäl er som säljare så snart som möjligt – dock 

senaste torsdagen 5712. 

Anmälan och frågor ställes till mig, Kee Lundqvist. Vill du inte mejla så går det bra att ringa 

på 018-727 52 92 eller besöka Sävjabiblioteket under våra öppettider. 

………………………………………………………………………………………………… 



Vecka 44 
3 

1800 pedagoger från grundskolan samlas 

Publicerad: 

28 oktober 2019, kl. 13.50 

Idag startar höstlovet för Uppsalas skolelever. I samband med det samlas 1 800 pedagoger och 

skolledare från grundskolan i Uppsala kommun för att utveckla sig. Det gör de tillsammans på 

UVUS – Uppsala visar upp sig. 

Temat för dagen är Hjärnan och tillgängliga lärmiljöer. Dagen startar i Universitetsaulan med 

föreläsningar av bland andra Anna Tebelius Bodin och föreläsarduon Patricia Diaz och 

Joanna Lundin. Efter lunch intar besökarna Tiundaskolan. 

………………………………………………………………………………………………… 

Grattis IK Uppsala Fotboll till plats i allsvenskan! 

IK Uppsala vinner den avgörande bortamatchen mot Hammarby IF med 3-1 under söndagen 

och är därmed klara för damallsvenskan nästa säsong. 

Publiksiffran 3 100 personer var dessutom den bästa noteringen i Elitettans sjuåriga historia. 

På herrsidan säkrade samtidigt IK Sirius nytt allsvenskt kontrakt efter oavgjort mot AFC 

Eskilstuna på bortaplan. 

Kul för Uppsala med representation på både dam- och herrsidan i högsta fotbollsserien. 

Källa: Uppsala kommun 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Konsulter för spårvagnsdepå upphandlas 

Region Uppsala initierar en upphandling av projekterande konsulter för en spårvagnsdepå. 

Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Spårvagnsdepån är en del av 

projektet Uppsala spårväg. Det är förvaltningschefen som får i uppdrag att genomföra 

uppdraget, tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på regionkontoret. 

Upphandlingen ska resultera i kalkylerbara programhandlingar som ska kunna användas för 

ett beslut under 2021, om projektet med att bygga en spårvagnsdepå ska genomföras eller 

inte. Upprättandet av programhandlingar för en depå beräknas till en kostnad av cirka 15,5 

miljoner kronor. 

Källa: Region Uppsala 

………………………………………………………………………………………………… 

 

RIKSNYHETER 

Kommuner vill ta emot fler nyanlända   

Flera kommuner vill ta emot nyanlända men hindras av bosättningslagen. Det visar en 

enkätundersökning från TV4 Nyheterna där 166 kommuner har svarat. 

28 kommuner uppger att de vill ta emot fler nyanlända än de fått tilldelat.   

Från Krokoms kommun kommer nu krav på ändring av bosättningslagen, den lag som ger 

Migrationsverket rätt att  fördela nyanlända mellan kommunerna.   

-Vi skulle vilja ta emot 50 eller till och med 100 eller 150 nyanlända. Men det får vi inte, 

säger Elisabeth  Wickzell, integrationschef i Krokom.   

Källa: SVT text tv 
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…………………………………………………………………………………………………

Ny kunskapstest för nya medborgare     

Nu tillsätts en utredning som ska föreslå hur stora krav det ska ställas för att bli svensk 

medborgare. Bland kraven nämns språket och kunskaper om det svenska samhället, 

rapporterar TT. 

De flesta europeiska länder har någon form av liknande krav kopplade till medborgarskap. 

Som en del i överenskommelsen mellan regeringen, C och L ska nu en utredare undersöka hur 

det kan införas i svensk lagstiftning.     

Andra frågor som ingår i utredningen är att se över om det går att försvåra för vissa grovt 

kriminellt belastade unga att bli svenska medborgare.     

Källa: SVT text tv 


