1

V23

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V23

Vecka 23
202006 02-09
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 juni möte med Bbabiker Alobid sudaniska förening ordförande
2 juni styrelsemöte för Sveriges Föreningar
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Information 1 juni / Uppsala län
Tre döda i länet i dag covid-19 under helgen
Totalt 168 dödsfall i länet
Region Uppsala redovisas
168 personer har avlidit i covid-19. Det är tre fler än i fredags.
1 962 personer har bekräftats smittade. En ökning med 94 fall sedan i fredags.
17 personer vårdas just nu på intensivvårdsavdelning. Det är två fler än i fredags.
80 personer vårdas för tillfället. Åtta färre än i fredags. 40 män och 40 kvinnor.
Siffrorna är för den 1 juni.
Antal sjukdomsfall Uppsala län.
Kommun för kommun
Uppsala: 1 313 (+70)
Enköping: 163 (+4)
Östhammar: 112 (+2)
Tierp: 70 (+4)
Älvkarleby: 32 (+1)
Knivsta: 42 (+3)
Håbo: 69 (+1)
Heby: 44 (+1)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
65 nya rapporterade dödsfall har kommit in det senaste dygnet.
Totalt har 4 468 personer avlidit i corona i Sverige.
Nu väntar Folkhälsomyndigheten på svaren av de nya antikroppstesterna.
– Antikropparna visar inte helheten, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på
Folkhälsomyndigheten
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UPPSALA NYHETER
Kommunens jämställdhetsarbete visar resultat
Könsfördelningen på fritidsgårdarna blir allt jämnare, fler tonårstjejer engagerar sig i
idrottsföreningar och fler och fler utrikes födda kvinnor tar del av kommunens
arbetsmarknadsinsatser. Detta är några av de framsteg som redovisas i kommunens
jämställdhetsbokslut.
- Årets rapport visar på det goda arbete vi gör men lyfter även upp de utmaningar som vi
behöver ta tag i för att säkra lika villkor och likvärdiga möjligheter för invånarna i Uppsala.
Kommunen har en viktig roll i att härdigt fortsätta främja och lyfta fram jämställdhetsarbetet i
vårt samhälle. Vårt lokala arbete har betydelse. Vi vill ha ett Uppsala för alla, säger Mohamad
Hassan, kommunalråd (L) och ordförande i jämställdhetsrådet.
Källa: Uppsala kommun
…………………………………………………………………………………..………….

Hemtjänstens system nyttjades för att stjäla från döda
En man i 30-årsåldern misstänks för flera stölder i nyligen avlidna personers bostäder i
Uppsala. För att lyckas ska han ha utnyttjat sin tillgång till hemstjänstens elektroniska
låssystem.
Det var under hösten 2018 som mannen misstänks ha tagit in i flera hem som tillhörde
personer som haft hemtjänst och just avlidit eller flyttat. Där ska han ha tagit smycken,
kontanter och andra värdesaker. I tre av fallen står även en man i 40-årsåldern åtalad för att ha
deltagit i stölderna. De misstänks båda också för tillgrepp av fortskaffningsmedel, då de ska
ha tagit en bil som tillhörde en avliden.
30-åringen har erkänt fyra fall av grov stöld och medhjälp till tillgrepp av
fortskaffningsmedel. Den andra mannen har erkänt en av stölderna.
Källa: UNT

RIKSNYHETER
Högre ersättning - dyrare a-kassa
Flera a-kassor har den senaste tiden flaggat för höjda medlemsavgifter. Orsaken är de kraftigt
höjda ersättningsnivåerna i coronakrisens spår.
"För varje hundralapp som den genomsnittliga ersättningen per dag stiger, behöver avgiften
höjas med elva kronor per månad", skriver Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.
Från 13 april höjdes ersättningsnivån från a-kassan för de första 100 dagarna från 910 till
1200 kronor per dag. Från 29 juni höjs ersättningen enligt regeringens förslag från dag 101,
från 760 till 1 000 kronor.
Källa: SVT text tv
…………………………………………………………………………………..………….
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Kommission ska utvärdera Sveriges Corona arbete – beslut inom kort
Regeringen kommer att fatta beslut om en Corona kommission före sommaren.
Riktlinjerna för arbetet ska tas fram inom kort – i samarbete med övriga partier.
– Vi behöver ta helhetsgreppet för att se hur det har fungerat på nationell, regional och lokal
nivå, säger statsminister Stefan Löfven (S).
Stefan Löfven har slagit fast att det ska bli en coronakommission – men senare. Detta
eftersom han menade att det är viktigt att inte störa det arbete som pågår under krisen.
Möter oppositionen
Men oppositionen har drivit på, senast efter partiledarsamtalen i fredags tryckte flera partier
på för att den måste komma igång skyndsamt, däribland Moderaternas partiledare Ulf
Kristersson. Och nu går alltså regeringen och Stefan Löfven partierna till mötes.
Källa: Aftonbladet
…………………………………………………………………………………..………….

