
Din kOlDlDun •
Ditt val!

Sverige star infOr ett odesval den 15 september. Oavsett om
det blir ett fortsatt socialdemokratiskt styre eller ett borger-
lig sadant far vi i bada fallen en politik som har helt andra
intressen an svenskarnas basta fOr ogonen. Det finns doek
ett altemativ.

Under parollen "Trygghet - Omtanke - Tradition" ser vi
som var huvuduppgift att ater gora gator oeh torg trygga, att
gora luften ren oeh att lata Sverige forbli Sverige.

Flera erfarna politiker har pa senare tid kommit att anslu-
ta sig till oss. Till riksdagen kandiderar bland andra riks-
dagsmannen oeh fore detta moderaten Sten Andersson lik-
som Sjobos i manga ar starke man Sven-Olle Olsson. Aldrig
tidigare har vara ehanser till ett genombrott varit sa stora.
Sverigedemokratema behOvs i riksdagen. Det ar ditt land
oeh ditt val...

Varlor
valjer
duSD?

Therese, underskoterska
- Den fragan som jag tycker iir viktigast ar
den om fOrbattrad yard fOr de gamla och de
sjuka. De nedskarningar sam gars inom
varden i dag gar att personal en inte har tid
fOr sjalva vardandet av patienten. Fa vard-
platser gar att patienterna inte langre far
den vardtid de behaver. De skickas oftast
hem, med fa eller inga instruktioner om det
kommande vardandet som patienten nu
sjalv skall klara avo

Tank pa morgonda-
gens svenskar nar
du rostar den 1S
september.

Anna, egen foretagare
- Sverigedemokraterna har den gla-
den som behavs och det politiska
program sam far iandet till att Mer
bli bland de tre basta i varlden.
- Jag identifierar mig med gamla,
bepravade, kulturkonservativa vardc;-
ringar som hederlighet, flit och sam-
hallsansvar.



Varfii vilja
SverigedeDlOkraterna?
Sverigedemokraterna ar Trollhattans och Sveriges enda
Opinionsparti. Vi anser att den kommunala politiken kan sko-
tas battre. Socialdemokraterna och vans tern har forsokt sedan
fbrra valet och vi at inte imponerade. De saknar visioner och
ar osakra pa fardriktningen. Detta leder till ett standigt
velande i olika fragor. I avsaknaden av politiska ambitioner
och visioner har man i stallet koncentrerat sig pa en byrakra-
ti som endast syftar till att behalla sina maktpositioner.

Vi ber i stallet om ert fbrtroende for att atsakomma en genu-
in fbrandring. Vi tror att Trollhattan kan bli en mycket battre
kommun an i dag, darfor ber vi alltsa om din hjalp for att
realisera vat politik.

Detta ar nagot av detta vi kommer att verka for under nasta
mandatperiod:

- Riv upp NU-sjukvarden. Varje sjukhus skall vara
sjalvbestiimmande eftersom det ar de som bast vet
vad som behovs och var pengarna ska Iaggas.
Landstingets byrakrati tar alldeles for mycket av de
pengar som du betalar fOr alIas yard.
- Sag nej till mangkulturen. Riv upp avtalet med
migrationsverket och satsa pa aterflyttningsbidrag.
- Ta till vara pa pensionarernas kraft och erfarenhet.
- Ge stod till idrotts- och kulturforeningar fOr att
skapa sunda normer och varderingar bland ungdo-
mar.
- Gor Trollhattan till en saker stad dar man kan leva
och verka utan skrack eller risk fOr sin halsa.
- Ta itu med stadens drogproblem, satt hart mot hart
gentemot langarna och satsa pa information i sko-
lorna.
- Stoppa diskrimineringen av skolor som inte Jigger i
invandrartata omraden.

Trott pll ensidiga nyheter i media? Besok i stiillet:
www.sd-kuriren.info

http://www.sd-kuriren.info


SO i fuUmaktige
Sedan SverigOOemokratema kom in i fullmaktige har vi moo kraft forsokt att genomdriva V3r
politik. Detta trots att de ovriga partiema bojkottat oss och till och moo nekats oss insyn i deras
arbete i nfunndema. Trots detta har vi drivit flera fragor, bland dessa folkomrostning om flyk-
tingmottagandet, gratis sirnskola for skolbam, handledare for dyslektiker, fritidsforsakring for
skolbam och inforande av p-skiva i centrum. Eftersom vi riiknar moo framgang i host komm-
mer vfut arbete att intensifieras.
Barn V3r narvaro har paverkat de andra partiema och kommunens politik, bland annat har flyk-
tingmottagendet halve rats under den gangna mandatperioden. Vi har ocksa mtt igenom en
motion om sprinklersystem pa skolbussar och formodligen sker samma sak moo vfut forslag
pa en fritidsforsakring for skolbam.
Om SverigOOemokratema tar tre mandat i hOst,vilket vi minst riiknar meci, kan de ovriga par-
tiema inte Hingre neka oss insyn och hindra vfut arbete. Sa det ar din rost som avgor!

Vilka
ir vi?

Jimmy Windeskog, redaktOr
- Jag ar 27 ar och studerar vid Goteborgs
universitet och ar aven redaktOr for
Sverigedemokraternas medlemstidning.
Tidigare var jag ordfOrande i ungdoms-
forbundet. Den fragan jag tycker ar vik-
tigast ar mangkulturens alla problem.
Jag kandiderar ocksa till riksdagen.

Utover Gorm och Jimmy kandiderar ytterligare 16 Sverigedemokrater till
Trollhattans kommunfullmaktige. Bland dessa finns unga och gamla,
kvinnor och man, arbetare och akademiker. Salunda svenskar av alia sor-
ter, precis som det skall vara.
Kryssa fOrjust din favoritkandidat den 15 september.

Corm Lind, Hirare
- Jag ar 31 ar och ar liirare. Sjalvklart
har jag darfor ett stort intresse och kun-
skap i skolfragor. Yard, familje- och
miljopolitik ar ocksa "mina" fragor. Jag
kandiderar aven i landstingsvalet.

www.sverigedemokraterna.se

http://www.sverigedemokraterna.se


Trollhittans Tidning
tystar

Sverigedemokraterna
Manga brev och samtal till oss har fn'igat varfor vi inte har bemott lOgner, pahitt och
pahopp pa Sverigedemokraterna i Trollhattans Tidning. Sanningen ar att vi har besvarat,
men .chefredaktoren Torbjorn Hakansson vagrar att ta in vara svar. Taktiken ar att latsas
som att vi inte finns.

- Det finns ingen genmalesratt pa politiska asikter, sager Hakansson i ett e-brev till oss.
Rent juridiskt har han ratt. Men for tidningar galler dock nagot som heter

Publicistreglerna, ett etiskt regelverk fOr att ge massmedia en viss vardighet.
Dar kan vi bland annat lasa foljande: "Var kritiskt mot nyhetskallorna. Kontrollera sak-

uppgifterna sa noggra~t som omstandigheterna medger, aven om de tidigare publicerats.
Ge lasaren/mottagaren mojlighet att skilja mellan faktaredovisQing och kommentarer.",
"Strava ocksa efter att ge alIa parters standpunkter."
och "Felaktig sakuppgift skall rattas, nar det ar pakalI-
lat. Den som gor ansprak pa att bemota ett pastaende
skall, om det ar befogat, beredas genmale."

Det ar tydligt fOr envar att Trollhattans Tidning
inte avser att folja de pressetiska reglerna. De
hoppas via detta att kunna minska
Sverigedemokraternas fOrvantade valframgangar.

Vi anser det vara trist att man valjer att ga ifn'in sin
roll som objektiva journalister. Trollhattans Tidnings
uppgift borde vara att skildra lokalvalet, inte att forsoka
avgora det. ,,-~

Sverigedemokraterna.se .
SD Trollhattan SD Riksorganisationen
Box 6011 Box 200 85
461 06 TROLLHATTAN 10461 STOCKHOLM

Tele; 0520-14677 Tele; 08-641 20 11

Ring for gratis informationspaket!


