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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V6 

 
Vecka 6 

2020 02 04-11 

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 
 

• 3 feb. möte om Mänskliga rättigheter i Uppsala Universitet. 

• 3 feb, Internationella kvinnokaféet tränar Plates av Kyomi som kom från Japan. 

• 4 feb. datakurs för äldreprojekt i Gottsunda biblioteket. 

• 4 feb. engelska kurs för nybörjare. 

• 4 feb. SIUs styrelsemöte. 

• 5 feb. möte med Gottsunda teater. 

• 5 feb. engelska kurs för nybörjare. 

• 5 feb. dialogmöte i Gottsunda med Äldrenämnden. 

• 6 feb. torsdagsmöte Vision 2030. 

• 7 feb. styrgruppsmöte för köks utbildning av Uppsala kommun. 

• 7 feb. styrgruppsmöte för projekt " Sträck ut din hand mot min hand" på SIUs lokal. 
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LOKALA NYHETER 

Seniorlunch på skolrestauranger 

Du som är 65 år eller äldre kan nu prova att äta lunch i sällskap med elever på tre 

skolrestauranger i kommunen.  

Pris och betalning 

Seniorlunch på skolrestaurang kostar 50 kronor och betalning sker endast med Swish. Du som 

inte har Swish kan få hjälp att skaffa det på någon av kommunens Träffpunkter 65 +. Det går 

även att betala med kuponghäfte som köps på kommunens ordinarie seniorrestauranger där 

luncherna kostar 60 kronor. 

Information om grundskolans menyer, öppettider och ingång till skolrestauranger. 

Almungeskolan 

Adress: Almungeberg 14 

Öppet vardagar 10.30 till 12.00 3 februari till 3 april 2020. 

 

Gåvstaskolan 

Adress: Gåvstavägen 11 

Öppet vardagar 11.00 till 12.00 3 februari till 3 april 2020. 

 

Nannaskolan 

Adress: Kungsgatan 22 

Öppet vardagar 10.30 till 12.30 3 februari till 3 april 2020 (stängt vecka 8 på grund av 

sportlov). 

Källa: Uppsala kommun 

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

Hemtjänstanställd häktad för stölder 

Kvinnan anhölls i förra veckan och har nu häktats, misstänkt för tre stölder från äldres 

bostäder i Knivsta kommun. Hon är även misstänkt för grovt häleri, som avser misstänkt 

stöldgods från en fjärde bostad i Knivsta kommun. Kvinnan nekar till brott men häktades på 

den starkare misstankegraden, sannolika skäl. 

– Vid husrannsakan i kvinnans bostad beslagtogs en stor mängd misstänkt stöldgods, framför 

allt guldsmycken men också vigselringar och andra föremål, säger åklagare Sebastian 

Johansson. 

Källa: UNT 

………………………………………………………………………………………………… 
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SD-företrädare skickade Hitler-video 

Den sverigedemokratiska politikern Gunnar Larsson har skickat flera mejl med nazistiskt och 

rasistiskt innehåll från mejlkontot som han använder i sin roll som ledamot i 

kommunfullmäktige i Knivsta, något P4 Uppland var först med att rapportera. Förutom att 

företräda partiet i fullmäktige är han även vice ordförande för Sverigedemokraterna i 

Uppland. 

I december 2019 ska Larsson ha skickat en ihopklippt video föreställande flygplan från andra 

världskrigets Tyskland som släpper bomber mot en moské där böneutrop pågår. Bombingen 

följs av en sekvens där Adolf Hitler ses dansa, iförd vit kostym och en armbindel med ett 

hakkors på. 

– Jag har inte skrivit något av mejlen, utan bara vidarebefordrat sådant som jag själv har fått 

skickat till mig. Det finns många dårar som skriver och skickar saker till mig, och då kan det 

vara intressant att veta vad andra tycker om innehållet, säger Gunnar Larsson. 

Källa: UNT 

 

 

 

RIKSNYHETER 
 

Flinck diskas från Melodifestivalen    

Artisten och skådespelaren Thorsten Flinck har diskats från Melodifestivalen. Detta då han 

står åtalad för brott efter ett trafikbråk.        

-Vi beklagar detta djupt, säger Helenius, projektledare för Melodifestivalen.                  

Flinck står åtalad för olaga hot och ringa skadegörelse efter bråket, som inträffade i Varberg i 

maj. "Thorsten och vi i hans team är otroligt ledsna över detta men har självklart full respekt 

för SVT:s beslut", skriver hans presskontakt.  

Källa: SVT text tv 

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

Kontanter är lika med säkerhet för äldre 

Kontantlöst hyllas ofta som framtidens sätt att betala. Enkelt, smidigt och säkert för alla som 

jobbar inom exempelvis handeln. Men nu börjar röster höjas som varnar för ett samhälle helt 

utan kontanter. 

Hälften av Sveriges handlare kan tänka sig att sluta hantera kontanter år 2025. Det visar en 

stor studie kring kontanthantering, gjord av Niklas Arvidsson, docent och lektor i industriell 

dynamik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. 

Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) från 2018 är ungefär en halv miljon 

människor i Sverige inte uppkopplade alls, merparten är äldre. Och enligt den 

matprisundersökning som Pensionärernas riksorganisation (PRO) släppte i februari förra året, 

är just kontanthantering en viktig faktor för landets pensionärer när de väljer matbutik. 

Kontanter är synonymt med säkerhet – en mindre mängd kontanter i plånboken är inte lika 

allvarligt att bli av med, som att få hela kontot länsat. 

Men det är också en geografisk fråga. 

Källa: UNT 
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…………………………………………………………………………………………….….. 

S vill minska antalet asylsökande i  Göteborg 

Socialdemokraterna vill att hela Göteborg undantas från den så kallade ebolagen. 

I praktiken innebär de att asylsökande som ändå väljer att bosätta sig i Göteborg inte får 

någon ersättning från Migrationsverket.  

– Vi ser Göteborg som en helhet och vill komma tillrätta med integrationen, säger Jonas 

Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna. 

 

Källa: Expressen 


