
SVERIGEDEMOKRATERNA
staller upp i riksdagsvalet!
- Vi ska aterskapa

detsvenska
folkhemmet.

Sverigedemokraterna i Vaxjo informerar
Sverigedemokraterna, idag det enda nationella partiet som
varnar om Sverige och svenskarna, bildades i Februari 1988.
Vaxj6s kommunforening bildades i November 199o.Vi har
idag drygt 5000 medlemmar och satsar hart i valet 1991.



SVERI
-for en

EDEMOKRATER. A I
rygg svensk fram ·d

vura vi ,tiga punkter i valrorelsen:
• Stoppa slOser.i::> med vara skattemedel. Sjukvard, costadel

och annan "am alls':>e rIceat svenskarna i forsta hane!.

• Ny inv •.'~.'__._
priorite:
istallet ~ . .~

,Ii .~t dill" den geografiska narhrt'~ :-inclp~~
."ingar ska soka sig till sina zra'1n!wder

a dye: flera kontinenter.

• Krafttag mot dell grova och upprepade brottslighe:;.:in. ge peli-
sen de re.: >:> r e behover for att komma tillratta med krimi-
naliteten

• Forbattr:.: villko en for pensionarer och barnfamiljer med sma
inkomst, ... Tre ars foraldraledighet, bidrag for en hemmava-
rande fonilder fram till skolstarten och skattelattnad for
barnfamilJer med lag inkomst.

• Battre skJ~a ~ utbildning. Egna skolbocker och batire skol-
mat. InfoI' ill' . loch etik pa skolschemat.

• Stoppa s .0r8 .
bygden. _ ~ttL~

. ohammade tillvaxt och satsa I a lands-
dd for inhemskt livsmedel. Nej till .e.G.

Liis vidare i vart partiprogram
eller ovriga informationsmaterial



..
111. - REGEMENTET SOM FORSVANN
Kung} Kronobergs regemente ocganiserades 17 apil 1623 under en vapenvila i det pAglien-
de kriget mot Pobn. Kronobergama slogs sedan under sammanlagt 75 liT. Under 1800-talet
var soldatema och deras befaI med om an bygga Gt>ta kanal.

N vfut tina III u lir dOdsdOmt gaIler de an hitta Himpliga anvandningsocnrliden fOr
rg menlsomddet Dit hoc INTE upplliran let av den diskuterade flyktingforUiggningeIL I
s8I t bcrde naIl rojektcra mojligheterna .tt anvanda delar av kasemen till t ex studentbo-

. old:" :hpm. Audra d:;lar kunG a.'1.vandas far kulturandamll.1, ungdoms- och
~,all)l t. Fri v illiga fOrSYarS01, pLationer k.mde dar samordna sina verksam-

L :'" j 'b~ dns":"" ::tig.!lcter ka.'1 S.enge6.. ' lsatcma gexlt<t ett enonm invandrarpensionat i
u ..•. gamla kultlU. yggnader, d1i Gm mle '[1 !-ika komnrn:styr..:lsen bli varse vad 80m
:P:':I'~ em man 1.: 'Ollar sig frAn wkligh~ 1.

RUI,N'
••R:....;,ade nmt digr'..ande bord och skumm' •.I1.de OlstAnkor i bis-lcopen~ ';::tII'Jagillestuga anar
v~ i :kenet fr '1 blosSo"nde brasor fylla:nde kring upprorsledaren." "Nog var det ett av
de I"est minnesvar~a Julgillena i Kronobergs historia, detta fu' 1542 nar jul dracks pli Nils
Drr-. s borg."

J(.roncbergs slon bar en ararik och la..'1gvang historia. Grunden lades redan pli 1300-talet
na:: biskopen valde platsen fOr sin banad. 1542 valde Nils Dacke detta slott till sin fastning
och ha..'"ifrlinstyrde ban sin "Dackeiand". Borgen har ocksA varit en stark fastning mot dli-
varande fiendelandet Danmark och lyckades bevaras intakt mot samtliga danska angrepp.
F 600-talet bOrjade bargen att forfalla utan Atglird. Restaureringsarbetet pAbOIjades 1935
Ol ~ ,vslutades 198:.

NJ vill Vaxjos kom.rllunalpolitiker bOrja bygga ett bostadsorrdde vid slousruinen vilket vi
Sverigedcmokrater Il'lOtsatter ass och det bOr alIa moo nAgon stolthet fOr vAThistoria.
VarflX fOrstOra detta naturskooa omrll.de istiillet fOr an bevara ett historiskt minnesmlirke i
sin ratta miljo. Naturligtvis mAste det byggas mer bostiider men det flnns mer larnpade
o!11l1ldenan detta. Vi Sverigedemokrater vill varna om vlir svenska kultur och darfor ar det
oacceptabelt moo ett bostadsomrMe hlir.

Du sam kanner dig manad att hJiilpa oss att riidda van fiidemesland Sverige,
kontakta oss tOr mer Infonnation. Det giiller var och Sveriges framtid///



SVERIGEDEMOKRATERNA vAxJo
Sverigedemokraterna kommer att stalla upp i kommunalvalet

i Viixjo. Vi som kommer att se till att vi far mandat ar var
lokala styrelse som bestar av:

Ordforande: Mats Tolgen

Markus Nyman

Mikael Samuelsson

Vice ordforande:

Kassor:

Sekreterare: Maria Svensson
..
Ovrig ledamot:

bvrig ledamot:
..
Ovrig ledamot:

Katarina Lundin

John Svensson

Johan Eriksson
Men aven vi behover din hjalp, kontakta ass for mer information am valarbete.
Vi har aven forsaUning av dekaler mm. Partiprogrammet kostar 30:-

Sverigedemokraterna Vaxjo
Vikingagatan 7
35236 Vaxjo
0470 - 828 58

PG: 39 27 25 - 8

Sveri~edemokraterna - Det enda nationella alternativet


