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MOLNDAL

Vad hander ivar kommun?

- Vi vill inte att vara barn skall behova viixa upp ~
ett nytt Rinkeby!

SD kraver:
• ge molndalspolisen extra resurser att specialbevaka kfulda
valds- och knarkforbrytare (som t ex i Kalmar).
• lat aterfallsforbrytare som t ex bil- och inbrottstjuvar beta-
la igen de skador dessa forosakat genom arbete utan Ion,
(och inte som nu uppmuntras med lyxresor).
• infor etik och moral som obligatoriska amnen i skolan.
• begransa invandringen till mottagande endast av seriosa
invandrare fran kulturellt narstaende lander.
• hoj familjens status och vidta atgarder for att minska en-
samheten i vart samhalle.
• minska bidragsflodet och gor det mojligt for arbetare att
leva pa sin Ion genom sankt kommunalt skattetryck.



MOLNDALSPOSTEN 10januari 1990:
- Vi ser optimistiskt pO, bostadsbyggnationen under 1990,
sager kommunalradet Strand.
- Visst kanner vi trycket {ran bostadssokande manniskor,
men jag vagar saga att det planerade bos-
tadsfijrsorjningsprogrammet kommer att tillfOra bostadsmar-
knaden varde{ulla tillskott.
- Men, inskjuter vi, skall man anda orka med att bereda plats
for ytterligare 100 flyktingar som ju Molndals kommun
atagit sig att ge plats at?
- I sig kanske detta later varre an det egentligen ar, sager
kommunalradet Strand. Kanske det racker med 25
lagenheter som maste undantagas bostadskon av den anled-
ningen. Detta kan ju forstas lata negativt, men jag tror mig
vaga pasta att molndalsborna nog ar ganska generosa, och
halsar flyktingarna valkomna.

Ledande kommunpolitiker sager sig tro att vi halsar flyktin-
gama valkomna och gama avstAr fran ytterligare minst 25
lagenheter per ar.
Siffran 25 maste redan okas till ca 40-50 st, dar ocksa in-
satslagenheter och villor skall inkluderas. Kommunen har
namligen redan okat flyktingstrommen, till 125-150 person-
er. Invandrarverket ligger dessutom pa och vill att
strommen ska oka annu mer.

Vi Sverigedemokrater viII i forsta
hand varna om vara egna 9 000 per-
soner i bostadskon (det ar idag ca
sju ars vantetid for ungdomar), sa
att dessa inte ska behova drabbas
av kommunens ansvarsiosa flyk-
tingpolitik.



Vi far inte lata Molndal upprep a de misstag som manga an-
dra kommuner gjort. Vi riskerar en omfattande social degen-
erering och utslagning, dar framforallt mi'mga invandrar-
grupper fran helt frammande kulturer bildar minoriteter
med allvarliga s'ociala problem.

De som anda vill ha en okad massinvandring till kommu-
nen, borde istallet sjalva stall a upp privat och ta hand om de
som kommer (t ex Kommunalradet Strand), annars handlar
det bara om rena hyckleriet.

ALLMANNA UTGIFTSKOSTNADER FOR BIDRAGS-
POLITIKEN.
Enligt LBA far en vuxen person 66 kronor om dagen.
Invandrare med till stand far socialbidrag. En vuxen person
far 81 kronor om dagen.
Socialbidragsnorm 89.02.01:
Ensamstaende vuxen 2 441 kr/man
makarlsambo 3 836 kr/man
Barn 0-10 ar 1511 kr/man
Barn 11-17 ar 1 744 kr/man
Ett exempel: tva vuxna erhaller normalbelopp 3836 kr, plus
fern barn 0-10 ar normalbelopp 7 555 kronor. Summall 391
kronor. Till detta kommer hyra men samtidigt avvraknas
bostadsbidrag och barnbidrag.
(Kalla: IDAG, 23/febr-90)

Da svenska familjers barnbidrag upphor, okar flyktingarnas
bidrag med 1 744 kr/man.

Vad tycker alIa de invandrare som kom hit for manga ar se-
dan och inte fick ett ore i bidrag, utan blev hanvisade enkla
lagenheter och baracker?



Ring nu direkt till Sverigedemokraternas partikansli i Stockholm. Tel 08-
825767. Telefonsvarare 08-422532, Telefax 08-439260.

Vi har mangder av material, dekaler, T-shirts, skivor, klistermarken,
haften om historia och nutid.

Vi har gratis bestallningssedel och informationsblad om var politik.
Lamna namn och adress pa telefonsvararen sa skickar vi Dig information
utan kostnad.

Fler ex av detta flygblad kan bestallas for 50 kr/IOO ex, 200 kr/lOOOex

Sverigedemokraterna
Box 50014, 400 52 GOTEBORG

Postgiro: 38 05 85 - 0
Tel:031-129146


