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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V8 

 
Vecka 7 

2020 02 18-26 

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 

• 17 feb. Internationella kvinnokaffet, kl. 17-19 

• 18 feb. möte med Arbetsförmedlingen om samarbete med SIU 

• 18 feb. datakurs för äldre i Gottsunda, kl. 15-8 

• 18 feb. engelska kurs för nybörjare, kl. 17-18.30 

• 19 feb. möte med psykologläkare för samarbete med SIU 

• 19 feb, datakurser för nybörjare på SIUs lokal mellan 14-19 

• 19 feb. möte för äldre i Gottsunda, kl. 17.30-19.00 

• 20 feb torsdag samtal för Uppsala vision 2030, kl. 16.30-18 

• 21 feb LÖK representations gruppmöte i Missionskyrka k. 10–14 

• 22 feb datakurser för nyanlända kl. 12-14 

LOKALA NYHETER 

Nya tekniklokaler invigdes på Fyrisskolan 

7 februari invigdes Fyrisskolans nya tekniklokaler. Helena Hedman Skoglund, ordförande i 

utbildningsnämnden, var på plats och klippte bandet för att officiellt förklara lokalerna 

öppnade. 

Ludvig Lindfeldt demonstrerar den automatiska produktionsbanan. 

Lärare på skolan har tillsammans med eleverna planerat och fyllt lokalerna med tekniskt 

inspirerande robotar och maskiner av olika slag. Eleverna som främst har jobbat med detta går 

på teknikprogrammets påbyggnadsår för att bli gymnasieingenjörer. Alla berättar med stolthet 

hur deras senaste månader har sett ut och hur motiverande det har varit att få vara med och 

planera dessa lokaler. 

Ludvig Lindfeldt går fjärde året på teknikprogrammet och fanns på plats för att visa upp bland 

annat en 3D-printer, en automatiserad produktionsbana, en ABB-robot samt automatiska och 

manuella svarvar. 

Källa: Uppsala kommun 

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

Välkommen till utdelning av Jämställdhetspriset och hedersomnämnande 

2020 

kommuns jämställdhetsråd de tre finalisterna till jämställdhetspriset 2020: Idrott och fritid, 

Fritid Uppsala och Projekt våldsombud. 

Jämställdhetsrådet tillkännager då också årets pristagare samt delar ut hedersomnämnandet 

2020 till nätverket Goaldiggers. Utöver ett diplom får vinnaren 25 000 kronor att använda för 

fortsatt jämställdhetsarbete. Uppsala Feministkör medverkar med sång. 

Källa: Uppsala kommun 

…………………………………………………………………………………..……….. 
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Nazister flyttar förstamajtåg till Uppsala 

 Nazistiska NMR tänker bara ha ett första majtåg i år - i Uppsala. Vilken uppståndelse det 

kommer att väcka är främst upp till motdemonstranterna, tror en expert. 

De två senaste åren har nazistiska NMR demonstrerat på första maj i två städer samtidigt, i 

fjol i Ludvika och Kungälv. Men i år planerar rörelsen en enda demonstration och den vill 

man ha i Uppsala. På deras sajt Nordfront motiveras det med Uppsalas lämpliga geografiska 

läge.  

Christer Mattsson på Göteborgs universitet, expert på högerextrema rörelser och som själv 

arbetat i just Kungälvs kommun, tror på NMR:s förklaring. Förmodligen har rörelsen upplevt 

att de varit för få när de delat upp sig på två ställen och vill nu därför kraftsamla på en plats, 

tror han. 

Källa: UNT 

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

Smittskyddsläkare i Uppsala: Inte orolig för coronaviruset 

Smittskyddsläkaren Helena Palmgren vid Region Uppsala anser att sjukvården är van att ha 

beredskap för epidemier. 

I SVT:s Aktuellt igår ifrågasatte Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, regionernas 

beredskap att hantera eventuella anhopningar av svårt sjuka patienter.  

"Att vara förberedda för epidemier är något vi jobbar med hela tiden", säger Helena Palmgren 

vid Region Uppsala. 

Källa: P4 Uppland 

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

Ny ordförande och gruppledare i Liberalerna 

Under Knivstaliberalernas årsmöte förra veckan valdes både ny ordförande och gruppledare. 

Till ny ordförande valdes Kristofer Andersson, medan Lotta Wiström fick ta över rollen som 

gruppledare. Fram till årsmötet var Torkel Ekman ordförande och Anna Koskela-Lundén 

gruppledare. Anna Koskela-Lundén fortsätter sitt arbete i Liberalernas styrelse, men nu som 

ledamot.  

Källa: UNT 

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

RIKSNYHETER 

Källa: Regering kansliet 

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

 

 

 

 

 

Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter 

I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att 

redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl 

fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat en första lägesrapport. 
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91 miljarder i svarta löner varje år  

De svarta inkomsterna i Sverige beräknas uppgå till 91 miljarder kronor årligen, enligt en 

rapport från Skatteverket.                          

-Det har minskat inom vissa branscher, som exempelvis restaurang, medan det har ökat mest 

inom bygg- och bemanningsbranschen, där städ ingår, säger Pia Bergman, expert på 

ekonomisk brottslighet vid Skatteverket.  I år ska Skatteverket särskilt granskasvartarbete, id-

fusk och oredovisade förmåner inom städ- och transportbranschen närmare.                     

Källa: SVT 

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

Dyrt med rut-avdrag 

Många människor i Sverige betalar för städning hemma. Det kan de göra tack vare rut-

avdraget. Rut-avdraget är en regel som säger att staten ska betala en del av kostnaden för hjälp 

hemma. Tanken är att arbetslösa ska få jobb på det sättet. Och att de som har hjälp hemma ska 

kunna arbeta mer på sina jobb. Då kan de betala mer i skatt. Regeringen säger därför att rut-

avdraget inte kostar något. Staten får in lika mycket pengar som den betalar ut. Men det 

stämmer inte. Nu har det kommit en ny undersökning om rut-avdraget. Den har 

Riksrevisionen gjort. Undersökningen visar att regeln kostar staten mycket pengar. Många 

som tar hjälp hemma arbetar inte mer och betalar alltså inte mer skatt. Alla jobb med städning 

går inte heller till arbetslösa människor i Sverige. Många kommer hit från andra länder i 

Europa för att jobba med sådant. Riksrevisionen vill nu att regeringen ska ändra hur de pratar 

om rut-avdraget. 

Källa: 8 SIDOR 

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

 

 


