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SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 

 
Vecka 11 

2020 03 10-17 

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 

SIU NYHETER 

9 mars möte med gruppledaren i kommunfullmäktige för Center paritet i Uppsala Jonas 

Pettersson och hans sekreterare Kamelia 

9 mars Internationella kvinnokaffet 

10 mars Datakurs för äldre i Gottsunda 

10 mars engelska kurs för nybörjare 

11 mars datakurs för nybörjare 

11 mars Äldreprojekt möte i Gottsunda 

11 mars workshop i Gottsunda med Uppsala Universitet 

11 mars planeringsmöte för afrikanska vecka i Gottsunda 

12 mars datakurs för asylsökande 

12 mars öva svenska med Eva kl. 16.30-18.00 

13 mars datakurs för asylsökande i Enköping 

14 mars SIU:s årsmöte 

LOKALA NYHETER 

Ytterligare ett fall där en person smittats av det nya coronaviruset har 

konstaterats i Uppsala län. 

Fallet gäller en person som smittats vid resa till norra Italien. Personen behöver inte 

sjukhusvård, utan är isolerad i sitt hem. 

I samarbete med infektionskliniken kommer nu smittskyddsenheten i Region Uppsala att 

utreda fallen vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk. 

Sammanlagt har nu sex fall rapporterats i Uppsala län. 

Källa: Region Uppsala 

................................................................................................................................................. 

Trots oenighet - Uppsala ett steg närmare spårväg 

Kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat att söka pengar hos Trafikverket för att anlägga 

spårväg i södra staden. 

S, L, MP och V röstade igenom beslutet medan bland annat M i stället vill satsa på snabba 

bussar. 

Det slutliga beslutet fattas år 2021. 

Julia Burman Görans 

Källa: P4 Uppland 

................................................................................................................................................. 

Vårdcentraler stänger för dropp-in besök 

För att minska spridningen av coronaviruset stänger samtliga dropp-in mottagningar på 

Region Uppsalas vårdcentraler i veckan. 

Förbokade besök gäller som vanligt enligt Region Uppsala. 

I Uppsala län finns nu elva bekräftade fall av viruset. 

P4 Uppland 

Källa: P4 Uppland 

................................................................................................................................................. 
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Valborgsfirandet hotas av corona 

UPPSALA Sammankomster begränsas till max 500 personer. Det beslutade regeringen efter 

en begäran av Folkhälsomyndigheten. Hur Uppsala påverkas är ännu oklart. 

Under onsdagseftermiddagen kom beskedet att Folkhälsomyndigheten vill begränsa större 

sammankomster till max 500 deltagare. 

Hur detta kan komma att påverka Uppsala kommuns olika verksamheter vill säkerhetschef 

Anders Fridborg ännu inte ge besked om. 

Källa: UNT 

................................................................................................................................................. 

RIKSNYHETER 

Löfven kallar in samtliga partiledare till möte om coronaviruset 

Läget är svårt och osäkert, säger statsminister Stefan Löfven (S) vid en presskonferens. 

- Vi befinner oss i ett maratonlopp. Vi måste vara förberedda att detta kommer vara med oss 

länge. Men vi ska ta oss genom det. Och jag vill understryka att vi ska göra det tillsammans, 

säger Löfven. 

Löfven säger också att han bjuder in samtliga partiledare till ett möte om utvecklingen i 

morgon. 

Källa: MSN nyheter 

................................................................................................................................................. 

Antalet smittade i Sverige närmar sig 400. 

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. 

Allt fler blir smittade av coronaviruset i Sverige. 

Under tisdagen kom nära 100 nya fall och under onsdagsmorgonen har tre nya fall 

konstaterats i Jönköpings län – varav en av de sjuka är ett barn i lågstadieåldern.  

Under dagen väntas också mötesrestriktioner införas i Sverige, Folkhälsomyndigheten håller 

på att förbereda en begäran till regeringen i frågan. 

Källa: Aftonbladet 

………………………………………………………………………………………………… 
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Så många corona smittade i Sverige 

Stockholm 207 

Västra Götaland 48 

Skåne 25 

Värmland 22 

Jönköping 10 

Uppsala 8 

Halland 6 

Örebro 5 

Västerbotten 5 

Västernorrland 3 

Gävleborg 2 

Sörmland 2 

Norrbotten 1 

Östergötland 1 

Jämtland 1 

Totalt346 

Källa: Aftonbladet 

................................................................................................................................................. 

Första svenska dödsfallet i coronaviruset 

Det första dödsfallet kopplat till coronaviruset i Sverige gäller en person som under onsdagen 

dog vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

Källa: Aftonbladet 

................................................................................................................................................. 

Swedbank kan ha hittat penningtvätt    

En advokatfirma, anlitad av Swedbank, har hittat troliga sanktionsbrott relaterade till 

penningtvätt på cirka 45 miljoner kronor. Swedbank kan ha använts för systematisk 

penningtvätt under nära ett decennium, avslöjade SVT förra året. Banken kommer nu att 

skicka en rapport till amerikanska myndigheten Ofac.  "Samtidigt är det en viss lättnad att det 

handlar om ett relativt lågt belopp och transaktioner såsom löneutbetalningar", skriver 

Swedbanks vd Jens Henriksson i en kommentar.        

Källa: SVT text tv 

 


