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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 50 

 
Vecka 50 

201912 10-17 

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 

• 9 dec. SIU deltar i en heldag konferens med Länsstyrelse. Najia, Bitota, Salem och 

Tareq har representerat SIU. 

• 9 dec. datakurs för äldre i Gottsunda 

• 10 dec. engelska kurs för hög nivå, kl. 17-18.30 

• 10 dec. data kurs för äldre i Gottsunda 

• 10 dec. SIUs styrelsemöte 

• 11 dec. engelska kurs för nybörjare, kl. 17.00-18.30 

• 12 dec. Möte med Uppsala kommun angående " Väg in för föreningsliv" 

• 12 dec. Teckning och målnings kurs för vuxna kl. 15-16.30 

• 14 dec. Mångfald julbord från åtta länder i Vaksalaskolan 

• SIU styrelse önskar alla en God jul och Gott nytt år 

************************************************************* 

Radio SIU tar ett uppehåll From 16 december 2019, Tom 13 januari.  

Sändningen börjar igen 12 januari 2020 

 

LOKALA NYHETER 

Uppsala kommun lovar att minska klimatpåverkan 

De närmaste tio åren kommer avgöra om vi lyckas undvika katastrofala konsekvenser av ett 

förändrat klimat. Och Uppsala kommun lovar att bidra med konkreta åtgärder för att undvika 

en sådan utveckling. 

Det är innebörden i det hållbarhetslöfte som Uppsala kommun skrivit under. Det är 

länsstyrelsen i Uppsala län som tagit initiativet och bjudit in totalt 30 aktörer i länet att 

medverka. 

Källa: Uppsala kommun 

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

 

Familjen splittrad – utvisningen verkställd 

På tisdagen verkställdes utvisningen av Ruth Acosta och tre av hennes barn. Kvar i Sverige 

blir de snart ettåriga tvillingarna Allison och Erik. 

UNT har tidigare berättat om paret Ruth Acosta och Johan Broström. De har två 

gemensamma barn, de snart ettåriga tvillingarna Allison och Erik, men Ruth Acosta och 

hennes tre äldsta barn har hotats av utvisning till hemlandet Peru. På tisdagen verkställdes 

utvisningen och tvillingbarnen kommer nu att vara ifrån sin mamma länge. 

– Det känns förstås fruktansvärt. Jag har inte riktigt kunnat ta in det än, det känns fortfarande 

overkligt, säger pappan Johan Broström. 

Han blir nu ensamstående tvåbarnspappa en tid framöver och de äldre barnen kommer bara att 

ha kontakt med sin mamma. Ruth och barnen ska söka uppehållstillstånd vid svenska 

ambassaden i Lima men det kan ta tid innan det blir klart. 

– De har lovat oss förtur, men jag tror inte på deras löften längre, säger Johan Broström. 

Källa: UNT 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Nanopartiklar ska underlätta tidig diagnostik av lungsjukdomar 

Akademiska sjukhuset inför en ny diagnosmetod baserad på nanopartiklar för att upptäcka 

förändringar i de finaste delarna i lungorna. Instrumentet, som utvecklats av forskare i 

Uppsala, gör det möjligt att mäta avstånd i de minsta luftvägarna och lungblåsorna och kan 

förbättra diagnostiken vid misstänkt lungsjukdom exempelvis lungemfysem och KOL. 

 

Källa: Uppslaa akademiska sjukhuset 

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

Kostnaden för försörjningsstöd skenar – nu vill kommunen få bättre 

kontroll 

I år ser notan för försörjningsstöd i Uppsala kommun ut att hamna på 400 miljoner kronor. 

Andelen personer i Uppsala som har ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt. 

"De kommer att bli jagade för att delta i aktiviteter", säger arbetsmarknadsnämndens 

ordförande Mohamad Hassan (L). 

Källa: P4 uppland 

RIKSNYHETER 

Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas 

Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-

programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende 

och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer 

att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin 

asylansökan. 

Källa: Migrationsverket 

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

Polisen sätter in drönare 

Polisen sätter in drönare för Malmöpolisen sätter in drönare i operation Rimfrost. Planen är att 

avslöja bland annat knarklangare. 

Drönarna ska användas över utvalda stadsdelar bland annat Möllevången där 15-årige Jaffar 

sköts ihjäl. 

I följande områden kommer det att finns drönare: 

Söderkulla, Hermodsdal, Holma, Kroksbäck, Lorensborg, Innerstaden, Värnhem, Kirseberg, 

Segevång, Lindängen, Möllevången, Oxie, Rosengård, Sofielund och Västra Innerstaden. 

Polisen har tidigare testat drönare i Malmö bland annat i samband med bilbränder under 

2016.  

Källa: Expressen 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Marie Fredriksson död                  

                                         

  Artisten Marie Fredriksson är död. Hon dog under måndagen i sviterna av sin tidigare 

sjukdom. 2002 drabbades hon av en hjärntumör, men 2010-2016  turnerade hon återigen med 

Roxette.    

Fredriksson hade stora framgångar både som soloartist och som sångare i Roxette, som hon 

utgjorde tillsammans med Per Gessle. Gruppen hade hits som "It must have been love", "The 

look" och "Listen to your heart". Fredriksson sörjs närmast av sin make Mikael Bolyos och 

deras två barn.  Marie Fredriksson blev 61 år. 

Källa: SVT text tv 

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

 

  M/KD ratar energiöverenskommelsen      

                                         

  Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar energiöverenskommelsen. Orsaken är bristen på 

samsyn kring kärnkraftsfrågan.                                

Det var 2016 som S, MP, C, KD, och M ingick en energiöverenskommelse som slår fast att 

målsättningen ska vara 100 procent förnybar energi från 2040. M och KD har tidigare krävt 

ändringar för att möjliggöra för mer kärnkraft.  

Källa: SVT text tv 

 


