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Vecka 3
202001 07-14
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
Dari
13:00-15:00
Sorani
15:00 -17:00
Amharinja
17:00-18:00

Sändningsmaterial skickas

Sändningsmaterial skickas

Afariska
16:00-17:00
------------Svenska
17:00-17:30
Jämna veckor Signe
Udda veckor Martin

Sändningsmaerial skickas
Sändningsmaerial skickas

Sändningsmaerial
skickas
Sändningsmaerial
skickas

Persiska
18:00-20:00

Spanska
18:00-19:00

Tigrinja
Jämna veckor
(Rezene)
15:00-16:00
*********
Udda veckor
(Nebiat)
14:00-16:00
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SIU NYHETERN
8 jan möte med två handläggare från Arvsfonden
10 jan Styrgruppsmöte för projekt W Sträck ut din hand mot min hand"
13 jan möte med Coompanium om Mikrofonden
14 jan SIU styrelsemöte
15 jan Planeringsmöte om äldre dialogmöte i Gottsunda
15 jan engelska kurs för nybörjare
16 jan torsdag möte för Uppsala vision 2030
18 jan datakurs för tre grupper

LOKALA NYHETER
Antalet arbetslösa i Uppsala län ökar
7,6 procent i Uppsala län ökade arbetslösheten i december 2019 jämfört med samma månad
föregående år.
Det är i Heby kommun som den i länet procentuellt sett största ökningen av antalet arbetslösa
har skett. Det rör sig om en ökning på 14,1 procent – från 340 till 388 arbetslösa personer.
Uppsala kommun kommer strax efter, med en ökning på 12,5 procent. Siffrorna bygger på
Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna arbetslösa vid de aktuella tidpunkterna.
Arbetslösheten minskade i två av länets åtta kommuner – i Älvkarleby samt i Tierp. I
Älvkarleby kommun sjönk antalet arbetslösa med 12,7 procent – från 442 till 386 personer.
I Uppsala län låg andelen arbetslösa på 5,9 procent av arbetskraften i december 2019.
Motsvarande siffra för hela Sverige var 7,4 procent.
Källa: UNT
………………………………………………………………………………………………..

Fler tjuvåkare bötfälls i kollektivtrafiken
Varje år lägger UL:s kontrollanter 30 000 arbetstimmar på biljettkontroller i kollektivtrafiken.
År 2018 utfärdades 3 982 kontrollavgifter á 1 200 kronor på grund av ogiltig eller avsaknad
biljett, men under 2019 landade antalet på 7 575 stycken.
– Kontrollerna utförs på dygnets alla timmar och runt 2 500 timmar läggs i månaden på
biljettkontroller. Bara i september 2019 bötfälldes 1 013 personer som åkte utan giltig biljett,
en betydlig skillnad från september 2018 då siffran var 156.
Vi fick indikationer från SL om att det behövdes mer fokus på pendeln. Det finns ingen spärr
på stationen i Uppsala och ingen personal ombord. Då bygger det på att människor tar ansvar
och köper biljett innan, säger Nikodemus Kyhlén.
Källa: UNT
………………………………………………………………………………………………..

Drönare över Uppsalas oroliga stadsdelar
Polisen ska börja använda drönare för att bevaka Uppsala.
Drönarna är tänka att användas i Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja, som ett
komplement till bland annat patrullering.
Flygande kamerabevakning kan ske dygnet runt på allmänna platser. Polisen kommer inte
filma särskilt integritetskänsliga platser som bostäder.
Källa: P4 Uppland
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RIKSNYHETER
V-hot: Kan agera ihop med M och KD
V-ledaren Jonas Sjöstedt kräver att regeringen ger besked om extra pengar till Sveriges
kommuner och regioner, meddelande han på en presskonferens på tisdagsförmiddagen.
Han vill att regeringen ger besked om extra pengar i morgon, annars tvingas V att agera ihop
med Moderaterna och Kristdemokraterna, uppger Sjöstedt. Minst tio miljarder kr är V-kravet.
-Det här beskedet kan inte vänta. De här neddragningarna sker nu. Nu rivs verksamheter ned.
Personal sägs upp. Det är nu som regeringen måste ge besked, säger han.
Källa: SVT text tv
………………………………………………………………………………………………..

Skärpt system mot bidragsfusk
Regeringen skärper systemet med samordningsnummer i ett försök att förhindra bidragsfusk
och brottslighet förknippat med numren som individet utan svenskt personnummer har.
Bland annat ska nummer som inte har använts på fem år automatisk avregistreras, enligt
finansminister
Magdalena Andersson (S). Dessutom ska Skatteverket kunna avregistrera ett nummer om
myndigheten upptäcker fel.
Sedan systemet infördes för 20 år sedan har över 870 000 samordningsnummer delats ut.
Numren ska nu även kopplas till en aktuell adress.
Källa: SVT text tv
………………………………………………………………………………………………..

Stora explosioner i städer
Det har varit en stor explosion i området Östermalm i Stockholm. Det hände klockan ett på
natten mellan söndag och måndag. Explosionen var nära ett hus med lägenheter. Huset har
blivit skadat och också flera bilar. Men inga människor verkar ha blivit skadade. Samma natt
var det också en explosion i Uppsala. Det hände klockan tre utanför en nattklubb. Huset blev
skadat och flera bilar. Men inga människor verkar ha blivit skadade. Poliserna undersöker vad
det är som har hänt. Poliserna har inte tagit fast några misstänkta personer.
Källa:8 SIDOR/TT

