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Vad hander i var kommun?

Offentliga handlingar
hem.ligstam.plas,

for att dolja att kommunen later kommuntjansteman oeh
flyktingar fa fortur i bostadskon ..

Harryda hyresgastforening har skrapat lite pa ytan om for-
turer i bostadskon. Da agerar fastighetskontorets chef

BertH Widen, genom att skriva till fastighetsnamnden och
foresla att de inte skalilamna ut arenden om forturer.

Vad blir nasta steg?
Vad mer finns dolt?

Nu kraver vi:
••FOLKOMROSTNING

Ii

OM MOLNDALS
FL YKTINGPOLITIKI

SVERIGEDE MOKRATE RNA
SD-Molndal
Box 500 14

400 52 GOteborg
031/129146

SD·Riksorganisation
Box 20085

104 60 Stockholm
Autosvar: 08/642 25 32

Vaxe108/64120 11
Telefax 08 1643 92 60



VAD INNEBAR DET NYA ERSATrNINGSSYSTEMET
FOR FLYKTINGMOTfAGANDE?

Kommunen tilldelas av staten (mutpengar) 115 .000 kr for varje flykting, varje
ar under tre !rs tid. Bidraget far fritt anvandas till alIa kostnader som flykting-
ama for med sig. (Daghem, tolkar, advokater, polis, liikarvard, arbetsutbildning,
resor, kHmer, nojen, tidningar, hemsprAksundervisning, advokater, hyror, van-
dalism, fickpengar, socialbidrag, OSV, osv.)
Vad hander nar dessa 115.000 kr skattepengar ar slut?
DBbAdar betalpingen fOr oss MOlpdalsbor.
Nagra fa klipp fran dagspressen ger en forsmak.

Efter fyra ar behOver 50% av alIa flyktingfamiljer fortfarande socialbidrag.
!bland pga stora bamfamiljer.
(undersiikning i 15 kommuner) Arbetet, 30/5-90

Hemspraksundervisningen kostar airligen 1000.000.000 kr. Klasserna
bestar i genomsnitt av 1,5 elever, medan en svensk klass bestar av 33 elever.

I GOteborg firms det 170 lagenheter registrerade pa "flyktingar" med inkomst,
som inte betalar hyran SjaIva. (Vraks de har kommunen skyldighet att ordna
andra bostader - ofta hotell - at dem)

I GOteborg har kostnaderna for invandrarforeningarna okat fran 1,8 milj (1982)
till 5,2 milj (1990) pa grund av"flykting"-strommen.

'Vi vet att av 38 bekriiftade aidsfall i liinet, var 24 flyktingar"
(Anders Westerberg, ansvarig invandrarverkets regionkontor syd.)

75% av HIY -positiva i vissa delar av landet ar av utomnordisk harkomst.
(Dagens Eko 90-03-20)

250.000 kr viII Trollhattans personalkontor satsa pa 8 st flyktingar som varit
dar i over tre air. MAlet ar, haften skall ha arbete inom ett air.
(GP 25/2-90)
(Manne blir de tolkar at varandra eller liknande!)

Fran 1985 till 1990 bar Molndal rordubblat sin mottagningskvot av ''flyk-
tingar".
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For ett
svenskt
Molndal----SUERIGEDfMOKRATERNA

~ Auto-svar 031-129146
SVERIGEDEMOKRATERNA
~ Auto-svar 031-129146

India"?rna ~topp'ad~ inte invandringen, ~.I~Maske? Nej tack!
Idag sitter de I reservat. . • 8lUR

SVE~IGEDEMOKRATERNA ~rtsS':~~~:~~==A
8lGIIR GRIITIS INFtJ Auto-svar 031-129146

• PROVEX OCH GRATIS INFOPAKET, RING 031 /129146
• 50 EX BLANDADE DEKALER: 30 KR
• STOR BILDEKAL MED TEXTEN:
"INDIANERNA STOPPADE INTE INVANDRINGEN, IDAG SITTER DE I RESERVAT"
ELLER "SISTE SVENSKEN TAR FLAGGAN MED SIG" PRIS: 30 KR / ST

• PARTIPROGRAM: 30 KR

SAITES IN pAPG: 380585-0
VI AR TACKSAMMA FOR EKONOMISKA BIDRAG!

KONTAKTA OSS AVEN GENOM ATT SANDA NEDANSTAENDE TALONG
TILL:

SVERIGEDEMOKRATERNAlMOLNDAL.~!~! ~01C_5~0_lj~!O~~2_~~~q,R_G.:. _

NAMN: ADRESS:. _

o GRATIS INFOPAKET

o VALSEDLAR

o KONTAKTA MIG, TEL. _

o ANNAT:. _



Sverigedemokraterna bildades i februari 1988 som ett resultat av de etablerade
politikernas ovilja att lyssna pa folket, i fragor som berorde folket och sale des
iiven nationen. Sedan dess har vi vuxit betydligt och utvecklats till att nu ha
drygt 40 lokalavdelningar, frAn Ystad till Haparanda. l1/februari 1991 blev Sve-
rigedemokraterna registrerade for riksdags och kommunalval. (over tretusen av
vara medlemmar skrev under med personnummer och namn)
Att Sverigedemokraterna standigt viixer och far nya anhangare beror troligtvis
pa att de etablerade politikerna stiindigt tanker pa sin karriiir och sitt eget val-
befinnande, medan Sverigedemokraterna utgor en motpol vars politik praglas
av vanligt sunt fornuft och omtanke om folket. Sverigedemokraterna iir en ideell
organisation vars ekonomi till stor del hanger pa allmiinhetens offervilja. Vi
kommer med dessa medel att genomfora en riksomfattande valkampanj. (vilket
annat parti kan redovisa detsamma?) Diirfor iir det viktigt att aven du staller
upp med bidrag eller pa annat siitt hjiilper till. Vanta inte, gor din insats idag!

oBiitttre miljo, satsa po' utveckling av bio-briinslen., (ortsatt utveckling och
provning av energi och atervinningshantering.

o Social trygghet och rattvisa. Bostiider och arbete at Molndalsborna i
fOrsta hand, objudna giister {ran andra sidan jordklotet sist, eller tat dem bo hos
de som fOresprakar flyktingmottagning.Se over ekonomin, vi iir vana att Mlla i
kronorna. Vilket annat parti kan bygga upp en riksom(attande valkampanj med
enbart bidrag och stOd (ran allmiinheten. Diir{6r, prova oss fOrst!(innan kommu-
nen anlitar en dyr konsult)

o Sharp straffen fOrgrova och upprepade brott. Skydda valdsoffren - inte fOr-
brytarna.

oKrossa drogerna. Ge polisen mojlighet att rensa miilndal {ritt {ran knark-
kvartar och dylikt, diiri{ran sprids kriminalitet och allmiin oreda.

o Skydda rora bilar {ran vandaler, detta kan nagra p-vakter skota po, niitterna.
(GBG's politiker bygger ett eget skydd at sina egna bilar) Aterfallsvandalerna
skall ersiitta vad de skadat, inte goras till hjiiltar i socialsviingen.


