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Visste du att skolorna pa Kronogarden, Lextorp, Pettersberg och Sylte tar betydligt mer resurser an de som lig-
ger pa Sandhem, Bjomdalen, Asaka och Stavre? Till skillnad fran den styrande majoriteten i Trollhattans kommunfullmakti-
ge anser Sverigedemokratema att alla elever ar varda lika mycket-och bar darfor ges samma resurser. Detta sker inte idag!
Samtidigt som Trollbattans kommunfullmaktige har satt upp malsattningen att ha landets basta skola till ar 2005, skar man ner
pa samma verksamhet. Detta ar en motsagelse och visar pa majoritetens svarigheter att omvandla sina ord till praktisk politik.
Tydligen ar inte det viktiga vad man astadkommer, utan vad man tar folk att tro att man gor. I dag priori teras de invandrarta-
ta omradena och de som bor dar.

Sverigedemokraterna viII bredda fritidsgardsverksamheten. Vi vill i stallet att den skall
omfatta kommunens alla stadsdelar- inte minst centrum. Tillgangen till fritidsgardar ar viktig for att inte ungdomen skall pass-
siviseras. Vill vi att ungdomen skall ha en vettig och kreativ vardag-da ar det ocksa upp till oss att se till att det finns forut-
sattningar till detta.

Via ungdomsgardar tar man tillgang till vuxna forebilder och en stimulerande miljo. Detta skall man ha tillgang till aven
om man inte rakar bo i ett invandrartatt omrade.

Ingen har val kunnat undga att uppmarksamma det okande
vald Trollhattan har drabbats avoDetta vald ar till stor del en konsekvens av det mangkul-
turella samhalle vara politiker har plitvingat oss. Valdet har tagit sitt varsta uttryck i flera
overfall pa aldre svenskar.

Vi har inte bara ett moraliskt ansvar att se till att vara aldre kan leva utan skrack och
fysiskt lidande pa sin alders hOst, utan aven ett praktiskt ansvar. Vad yore vi utan des sa
manniskors insatser for vart lands allmannytta och kollektiva val? Nog ar vi skyldiga dem
en vardigare tillvaro?

Som sagt, det vi ser i dag ar en logisk konsekvens av det mangkulturella samhallsexpe-
rimentet, dar man later varderingar och normer forsvinna samtidigt som vald, drogkultur och
identitetsloshet tillats ta over. Samtidigt vagrar man tillfora polisen de resurser de behOver
for att skapa en trygg tillvaro.

upp i. Med ~d. kan.Vi till-.. Denna politik gar oss alla till forlorare. De end a den gynnar ar de som for egen vinnings
~am,:"ans fa till stand en fO~-,skull fornedrar sina medmanniskor. Sverigedemokraterna kraver krafttag mot sadana bar
andrmg. Kom med du ocksa. manniskor!!!

Birgitta, 62 ar: -Det ar verkli-
gen bedrovligt vilket sam-
halle vara barn barn far vaxa

Ingvar 63 ar: - Vi kan .inte
stillasittande se pa nar val-
det i samhallet fullsmndigt
exploderar som det gjort de
senaste aren. Valdet maste
.bekampas effektivt! Offren
maste hjalpas i forsta hand!

Medan vi viII fordjupa den lokala demokratin Mnas vi av de
andra partierna for detta. Vi ser det som en sjalvklarhet att valjarna aven mellan valdagama
skall kunna paverka sin vardag. Pa sa satt tar valjarna en garanti mot risken att politikerna
misskoter sitt fortroende.

Det finns manga fragor dar uppfattningarna mellan politikerna och valjarna skiljer sig
markant. Folkomrostningar pa lokalniva skulle tveklOst rada bot pa avstandet mellan
beslutsfattare och vanligt folk. Dock ar detta inget som lockar de ovriga partiema i
Trollhattan.

Nar Sverigedemokraterna nyligen forordade en lokal folkomrostning, kommenterade
Trollhattans "starke man", socialdemokraternas ordfdrande i kommunstyrelsen Gert-Inge
Andersson, detta med orden "Jag har svart aft ta jOrs/aget pa allvar".

Vissa partier tycks satta sin egen politiska makt i framsta rummet. Vi Sverigedemokrater
ar annorlunda! Vi tar bade demokratin och Dina uppfattninar pa sWrsta allvar. Det ar val dar-
for socialdemokraterna inte gillar oss.



SVERIGE-
DEMOKRATERNA
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I FULLMAKTIGE Niklas Carlsson och Mats Spjuth, pa din sida i

kommunfullmaktige.

Sedan 1998 sitter Sverigedemokraterna i Trollhattans .kommunfullmaktige. Nagot vi ar mycket stolta over.
Var malsattning ar givetvis att gora Trollhattan till en battre stad for Dig.
Vi kanner att vi har kommit.in i k~mmunfullmaktigeO som en friskt flakt, full av initiativkraft och skaparvilja.

Nedan foljer en kort presentation av vart arbete i fullmakti2e.
Sverigedemokraterna har inte givits tillfalle att sitta i nagon av kommunens namnder eller styrelser. Detta ar nagot val-
digt ovanligt i svensk politik, och sa sent som forra mandatperioden gay man Kristdemokratema mojligheten att deltaga i ett
av kommunens utskott trots att de var betydligt mindre an vad vi ar i dag. Denna diskriminering har dock rnte stoppat vart
malmedvetna arbete!

En av Sverigedemokraternas mest lyckade kampanjer har varit den om installation en av brandslackningssystem pa
de bussar kommunen nyttjar fOr skol- och lokaltrafik. Om en bussolycka sker befinner sig passagerama i en valdigt utsatt situ-
ation, vilket tyvarr har kunnat ses pa andra platser i landet. Ett sMarrt brandslackningssystem kommer i fortsattningen att fin-
nas pa kommunens bussar- och Sverigedemokratema ar att tack a fOr det!

Som vi tidigare har berattat ar vi Sverigedemokrater mot dagens snedfordelning av resurser till skola-och fritidsverk-
samhet. Sverigedemokratema har i kommunfullmaktige stallt Mats Wiking (s) fragan: Hur kan man forsvara att man priori-
terar vissa delar av kommunen framfor andra?

Var egen centrumhandel har haft svart att havda sig i konkurrensen till stora kopcentrum som Overby och Torp. Vi
vill att Trollhattan skall vara en levande kommun, vilket ocksa inkluderar vart centrum. For att underlatta for folk att handla
i centrum har vi foreslagit inforandet av en parkeringsskiva som ger innehavaren tillgang till nagra timmars fri parkering i
centrum.

Vi har aven fOresprakat att kommuninvanarna, via en lokal folkomrostning, skall kunna ta stallning till Trollhattans
flyktingintag. En stor majoritet av Sveriges befolkning ar idag mots tandare till den flyktingpolitik som bedrivs, trots detta
(eller pa grund av detta) tillfragas man som medborgare aldrig i amnet. Vi tycker att det ar sjalvklart att man maste ha komm-
munirrvanamas uttalade stOd i sadana har viktiga fragor.

De senaste arens besparingar har bland annat drabbat skolomas mojligheter att bedriva fullgod simundervisning. En
undersokning som Svenska livraddningssallskapet latit gora bland landets kommuner visar att vart tredje barn mellan sju och
tio ar inte kan simma 25 meter. Vidare ar det bara tre av tio l2-aringar som klarar att simma 200 meter. Vi anser att detta ar
fel! En elementar och livsviktig kunskap som att kunna simma far aldrig bli en klassfraga. Vi har darfor motionerat om att
kommunen skall oronmarka pen gar till simundervisningen.

TAVLlNG!!!
Genom att besoka var
hemsida och besvara
nagra enkla fragor kan
du vinna trevliga
priser fran Sd i
Troll hattan !!!
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