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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V5 

 
Vecka 5 

2020 jan 29 - feb 4  

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  

• 27 jan International kvinnokaféet.  

• 27 jan datakurs för äldre, två grupper i Gottsunda biblioteket. 

• 27 jan möte med Länsstyrelsen. 

• 27 jan engelska kurs för nybörjare. 

• 27 ja. möte i Gottsunda biblioteket för planering av afrikansk afton.  

• 27 jan möte för äldre i Gottsunda. Tandläkare Ashraf Qtanani kommer att prata om 

tandvård för äldre. 

• 30 jan möte med företag Företagarna för nyanlända. 

• 30 jan möte med Arvsfonden. 

• 30 jan möte för Uppsala vision 2030. 

 

LOKALA NYHETER 

Hade narkotikaodling i garderoben 

Tre män döms efter fynd av dold cannabisodling utanför Uppsala. 

Vid en husrannsakan på en fastighet norr om Uppsala fann polisen tunnor med elva 

cannabisplantor. Plantorna ska ha funnits i vad som kallas "ett dolt utrymme". I en garderob 

fann polisen ytterligare två plantor. I det dolda odlingsutrymmet ska det funnits växtlampor 

och bevattningssystem. En man i 35-årsåldern döms nu för bland annat narkotikabrott. I 

hemmet fann polisen också en påse med dynamit, samt en revolver som mannen saknat 

tillstånd för. Därför döms han även för vapenbrott och för brott mot lagen om brandfarliga 

och explosiva varor. Påföljden blir skyddstillsyn. Mannen har erkänt brotten. 

Samtidigt döms två andra män i samma ålder för narkotikabrott respektive ringa 

narkotikabrott.  

Källa: UNT 

……………………. 

Kommunen får statsbidrag på 10 miljoner 

Sigtuna kommun har fått ett statsbidrag på 10,3 miljoner kronor. Pengarna ska användas för 

att nyanlända elever ska få bättre förutsättningar att klara skolan. 

Hösten 2019 har Sigtuna kommun arbetat fram en åtgärdsplan för att öka måluppfyllelsen 

och kunskapsresultaten för nyanlända elever. De riktade insatserna sträcker sig från förskola 

till vuxenutbildning, enligt ett pressmeddelande. 

Under vecka 5 tecknades en överenskommelse mellan Sigtuna kommun och Skolverket – 

Skolverket kommer att finansiera satsningarna i åtgärdsplanen, vilket innebär ett tillskott till 

Sigtuna kommun på totalt 10 357 500 kronor.  

Insatserna ska genomföras januari 2020–juni 2022. De handlar exempelvis om att 

pedagogisk personal i både förskolan och skolan ska få ökad kompetens kring 

språkutvecklande arbetssätt.  

Källa: UNT 
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RIKSNYHETER 
 

Många får inte gå gymnasiet 

I fattiga områden i Sverige finns det många elever som inte får gå gymnasiet. Deras betyg 

räcker inte när de slutar nionde klass. Var tredje elev i de fattiga områdena kan inte söka till 

gymnasiet. Det säger tidningen Grundskolan. De har undersökt 59 skolor i områden där 

många är fattiga. För att få gå gymnasiet så måste du ha godkända betyg i flera ämnen. 

8 SIDOR/TT 

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

Ikea stänger fler varuhus i Kina       

                                         

  Ikea stänger hälften av sina varuhus i Kina tillfälligt på grund av coronavirusets fortsatta 

spridning, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 

Beslutet har "tagits efter noggrant övervägande och med hänsyn till situationen" och innebär 

att påverkade medarbetare får stanna hemma tillsvidare med bibehållen lön.        

Ingka-koncernen, som driver 90 proc av alla Ikea-varuhus i världen, har 30 varuhus i Kina 

med ca 14 000 medarbetare. För en vecka sedan stängdes varuhuset i Wuhan och sedan dess 

har Ikea även infört förbud för affärsresor. 

Källa: svt text tv 

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

Minskning av hushållens svarta köp 

Hushållens medvetna köp av svarta tjänster har minskat, från 11 miljarder kronor 2005 till 

cirka 3 miljarder kronor förra året.  

Skatteverket har, med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop, undersökt hur hushållens 

beteende kring svartarbete har utvecklats mellan 2005 och 2019. Andelen som har köpt någon 

tjänst svart har minskat från 32 procent 2005 till 13 procent i fjol och de medvetna köpen av 

svarta tjänster har gått ned från 11 till cirka 3 miljarder kronor. Även andelen som vill köpa 

arbetet svart när de ska anlita någon för att arbeta i sitt hem har sjunkit, från 37 procent 2005 

till 9 procent 2019. 

Källa: Skatteverket 

 


