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V10

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10

Vecka 10
202003 3-10
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 NYHETER
1 mars utvärderingsmöte för radio SIU, där har alla team diskuterat många synpunkter om hur
kan vi utveckla radio innehållet
2 mars möte med Uppsala länsstyrelsen angående Tia bidrag
3 mars SIU deltar med en heldag konferens angående " Arbete för jämställdhet pågår"
3 mars datakurs för äldre i Gottsunda
3 mars engelska kurs för nybörjare kl. 17-18.30
4 mars SIU uppmärksamma internationella kvinnodagen i Gottsunda, Kulturpunkten kl. 18-20
4 mars möte för äldre i Gottsunda
5 mars datakursnybörjare kl. 14-16
5 mars möte med dr. Ziad Yanes svenska sjukvårdskulturen, resurser och hinder
6 mars datakurs för asylsökande i Enköping
7 datakurs för nybörjare

LOKALA NYHETER
Moderaterna säger nej till spårväg
Moderaterna säger nej till att bygga spårväg i Uppsala. För flera andra partier är inriktningen
fortsatt för spårväg.
Nästa år ska Uppsala kommun fatta beslut om framtidens kollektivtrafik. Moderaterna säger
dock redan nu nej till spårväg och vill i stället ha en lösning med bussar, så kallad BRT.
– Vi vill inte låsa in oss i en kostsam ålderdomlig teknik som kommer att förstöra Bäverns
gränd. Vi kommer att förorda en BRT-lösning med olika linjesträckningar, säger Fredrik
Ahlstedt (M), kommunalråd.
Enligt den utredning som gjorts räcker inte kapaciteten i BRT till. Moderaterna gör dock en
annan bedömning.
– Det är från Polacksbacken in till centrum som det blir kapacitetsproblem. För den sträckan
vill vi utreda flera olika linjedragningar och föreslår att Ulleråker och Gottsunda avlastas med
expressbussar.
Källa: UNT
…………………………………………………………………………………………………..

Kvinnovecka i Gottsunda kulturhus
Gottsunda kulturhus, Gottsundabiblioteket, Gottsunda Dans & Teater, Konstgjord, Kontakten,
Kulturpunkten arrangerar en Kvinnovecka 29 februari till 8 mars 2020.
– Kulturaktiviteter främst riktade mot kvinnor och tjejer förtjänar större utrymme. Här i
Gottsunda har vi ett rikt kulturliv, och vi har därför inga som helst problem med att fylla ett
varierat veckoprogram. Det är en manifestation från Gottsunda kulturhus sida.
Källa: Uppsala kommun
…………………………………………………………………………………………………..
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Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten.
Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av Corona smitta (covid-19) i
Sverige mycket hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.
Uppsala kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och
följer deras rekommendationer.
Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner
oro, ring 113 13.
Du som har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom
som hosta, andnöd eller halsont ska inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du
kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska
vända dig.
Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och
hanteringen av utbrottet.
Källa: Uppsala kommun

RIKSNYHETER
Känd facktopp polisanmäld för misstänkt miljonbedrägeri
Förre facktoppen och KD-profilen Henrik Ehrenberg är polisanmäld för ett misstänkt
miljonbedrägeri – som medlemmarna i Unionen har fått stå för.
Nu kan Aftonbladet avslöja att det handlar om en falsk faktura på närmare 2 miljoner kronor.
– Vi är chockerade. Han har haft ett oerhört högt förtroende och han har missbrukat det, säger
Tora Heckscher, press- och opinionschef på Unionen.
Källa: Aftonbladet
…………………………………………………………………………………………………..

Staten köpte av svartlistat bolag
Minst 25 statliga myndigheter har anlitat ett svenskt företag som svartlistats för korruption av
Världsbanken, rapporterar SVT Nyheter.
Företaget svartlistades i november 2017 på grund av olämpligt agerande i Bangladesh och står
kvar på listan till 28 maj i år. Myndigheterna gjorde affärer med företaget 2018 och 2019.
Statens Inköpscentral, som sluter ramavtal med företag som offentliga sektorn kan anlita utan
upphandling, har inte haft bevakning på Världsbankens lista. Det ska man nu börja med,
uppger inköpscentralens chef.
Källa: SVT text
…………………………………………………………………………………………………..

Sverige har fått nio nya fall av Corona smitta under dagen – samtliga har
nyligen varit i norra Italien. En av dem är en student i Lund.
Sammanlagt har nu 24 fall av det nya coronaviruset bekräftats i Sverige.
Hittills har endast personer som smittats utomlands, eller som haft nära kontakt med personer
som smittats utomlands, insjuknat i covid-19 i Sverige.
Källa: Expressen
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…………………………………………………………………………………………………..

Löfven: ”Kaos” om flyktingarna kommer till Europa
Statsminister Stefan Löfven (S) varnar för ”kaos” om de flyktingar som finns i Turkiet tar sig
in i EU.
– Vi ska inte tillbaks till den situation vi hade 2015, säger Stefan Löfven.
Sedan Turkiet för några dagar sedan beslutade att inte längre stänga gränsen mot Grekland
försöker tiotusentals flyktingar ta sig in i EU.
Enligt Stefan Löfven är Turkiets agerande de senaste dagarna oroande. Det är nu viktigt att
säkerställa att överenskommelsen mellan EU och Turkiet respekteras, enligt statsministern.
– EU behöver stå enat i den här frågan, säger Stefan Löfven.
Det har förekommit rapporter om skottlossning vid gränsen men statsministern vill inte
kommentera hur de grekiska gränspoliserna hanterar situationen.
– Det är en oerhört svår situation. Det första vi måste påtala är vad som gör att människor
tvingas fly. Det ligger ett oerhört stort ansvar på den syriska ledningen, säger Stefan Löfven.
Han tror inte att EU står inför en liknande flyktingkris som under 2015.
Källa: DN
…………………………………………………………………………………………………..

