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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 

 
Vecka 47 

201911 19-26 

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 
 

• 18 nov. möte med projekt Sträck ut din hand mot min hand 

• 18 nov. Internationella kvinnokaffet 

• 19 nov engelska kurs för vuxna kl. 17.00 

• 20 nov. engelska kurs för nybörjare 

• 20 nov Äldreprojekt i Gottsunda för äldre 

• 21 nov samtal på svenska med Eva och nybörjare 

• 21 nov. teckning och målningskurs frö vuxna 

• 21 nov, föreläsning av " Företagna för nyanlända" På SIUs lokal kl. 18-20 

• 22 nov möte med Companion 

• 23 nov. datakurser för nyanlända kl. 10-15 

• SIU har tre dagar aktiviteter i Gottsunda kulturpunkten kl. 18-20, på tisdag 26 

filmvisning för kvinnor. onsdag 27 nov Poesiafton och på torsdag 28 en aktiv dag. 

Aktiviteter i samarbete med Gottsunda biblioteket, och Kulturpunkten 

 

 

 

 

 

LOKALA NYHETER 

Malmberg slutar som ordförande i UKK 

UPPSALA Niclas Malmberg (MP) har bett att få lämna posten som ordförande för Uppsala 

konsert och kongress. 

– Jag har lagt ned väldigt mycket tid på att få ordning på verksamheten och nu känner jag att 

jag inte mäktar med det.  

Så kommenterar Niclas Malmberg (MP) det faktum att han nu lämnar posten som ordförande 

i UKK:s styrelse. Han gör det efter att inte ens ha varit ordförande i ett år, en tid om präglats 

av stor turbulens, där vd Lena Åberg Frisk i höstas slutade sitt jobb efter att personal riktat 

hård kritik mot hennes ledarstil. Även om Lena Åberg Frisk valde att lämna vd-posten själv 

fick hon ett avtal om ersättning som gav henne bättre villkor än om hon fått sparken. Avtalet 

skrevs på av Niclas Malmberg. 

Källa: UNT 

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

Uppsala kommer få fler kameror för övervakning 

Riksdagen har nu klubbat de nya reglerna kring kameraövervakning, som innebär att flera 

brottsbekämpande myndigheter får sätta upp kameror utan att behöva söka tillstånd från 

Datainspektionen. 

"Det är ett oerhört viktigt beslut", tycker lokalpolisområdeschef Jale Poljarevius. 

Det kommer att leda till att fler kameror sätts upp i Uppsala, vid särskilda "hot spots" säger 

han. 

Källa: UNT 
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………………………………………. 

 

Nu är Sveriges första MR-Linac i drift på Akademiska 

Nu har den första cancerpatienten strålbehandlats i den nya MR-Linacen på Akademiska. På 

sikt räknar man med att behandla 8–10 patienter per dag. 

Flytten till nya vård- och behandlingsbyggnaden (ingång 100/101) innebär att patienter på 

Akademiska sjukhuset nu kan erbjudas modern, avancerad strålbehandlingsteknik för 

tumörsjukdomar. Ett exempel är landets första MR-Linac, som kombinerar strålning via en 

linjäraccelerator med samtidig bilddiagnostik via MR-kamera, som nu är i drift. 

Globalt finns över 60 centra, som antingen infört eller håller på att införa MR-Linac. 

Anläggningen på Akademiska sjukhuset är den första i Sverige. I Norden finns ytterligare två 

MR-Linac, båda i Danmark (en på universitetssjukhuset i Odense och en på rigshospitalet i 

Köpenhamn). 

Källa: Uppsla akademiska sjukhuset 

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

RIKSNYHETER 

Assange-utredning läggs ned            

Våldtäktsutredningen mot Julian Assange läggs ner, meddelar åklagaren överåklagaren Eva-

Maria Persson på en pressträff.                      

Det är andra gången förundersökningen mot Julian Assange läggs ned. Persson återupptog 

den i våras på begäran av målsägandebiträdet efter att Assange lämnat Ecuadors ambassad 

och gripits av brittisk polis.                     

Wikileaks-grundaren Julian Assange sitter nu i högsäkerhetsfängelse i London i väntan på 

domstolsbeslut om han ska utlämnas till USA där han är misstänkt för brott mot spionerilagen 

Förundersökningen mot Assange läggs ned med motiveringen att bevisningen är för svag, då 

lång tid har gått. Målsäganden är trovärdig och hennes uppgifter är tillförlitliga men 

stödbevisningen är inte tillräcklig. Det har inte fallerat på hennes uppgifter men 

stödbevisningen har försvagats, säger åklagaren Eva-Marie Persson.  SVT rapporterade i 

september i år att det hållits sju nya vittnesförhör under sommaren, varav två nya vittnen. 

Källa: SVT text tv 

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

  Skärpta straff för trafikbrott  

Maxstraffet för grov olovlig körning och rattfylleri bör höjas från fängelse i sex månader till 

fängelse i ett år. Det föreslås i en promemori från justitiedepartementet.            

Maxstraffet för grovt rattfylleri föreslås höjas från fängelse i två år  till tre år.                           

Den som på ett särskilt hänsynslöst sätt gör sig skyldig till upprepade trafikbrott ska kunna 

dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fem år, enligt förslaget. Det kan gälla 

olovlig körning, rattfylleri eller vårdslöshet i trafik. 

Källa: SVT text tv 

……………………………………………………………………………………….………….. 
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Löfven: Det är inte hudfärg eller etnicitet som avgör 

I en intervju om gängkriminaliteten i SVT:s ”Agenda” sa statsminister Stefan Löfven att man 

”inte såg detta komma” och att det inte finns någon koppling till migrationen.  

Något som väckte starka reaktioner. Nu svarar Stefan Löfven på kritiken:  

”Det är inte hudfärg eller etnicitet som avgör, utan samhörigheten med samhället och 

upplevelsen av att sakna framtidsutsikter”, skriver han om gängkriminaliteten i ett långt 

inlägg på Facebook.  

Under söndagen ställde statsminister Stefan Löfven upp på en intervju om gängkriminaliteten 

i SVT:s ”Agenda”. Löfven menade att segregationen orsakat situationen med gängkriminalitet 

och ville inte se någon koppling till migrationen. Bland annat sa statsministern att man inte 

”såg detta komma” . 

 

Källa: Expressen 


