
Nyval i Orsa
Sverigedemokraterna siktar på ännu större framgångar

I valet i fjol fick Sverigedemokraterna (sd) 3% av rösterna i Orsa kom-
munalval vilket gav ett mandat i kommunfullmäktige. På grund av
olyckliga omständigheter har det nu beslutats om nyval, som ska hållas
den 16 mars. Denna gång siktar Sverigedemokraterna på ännu större
framgångar. 

Ett hjärta för Orsa 
- och Sverige!
Totalt sett gjorde sd ett suc-
céval i september. Drygt
76 000 röster och 50 kom-
munala mandat runt om i
landet gör oss till det störs-
ta partiet utanför riksdagen.
Det råder ingen tvekan om vil-
ket parti som i nästa val knackar
på portarna till maktens finrum. 

Orsa - en vacker bygd värd att bevara
Sverige är ett vackert land, som på många sätt skiljer sig från andra platser
på jorden. Vårt land är ett arv värt att slå vakt om. På samma sätt har vår
kommun en särskild prägel, som vi som bor här är stolta över. Frågan om
en levande landsbygd är särskilt viktig för oss. Att bevara byskolorna inne-
bär att barnen får växa upp i sin hembygd, vilket är viktigt för deras trygg-
het och identitet. På samma sätt är det viktigt att underlätta för företagande
i glesbygden.

Gör en insats för Orsa och Sverige
- hjälp Sverigedemokraterna i valkampanjen!



Karin Svensson:
- Ett bra företagsklimat är
oerhört viktigt för glesbyg-
dens överlevnad. Det
behövs inte bara ett enklare
skattesystem utan också en
vilja från kommunens sida
att stimulera företagande. 

Detta vill
Sverigedemokraterna 
åstadkomma i Orsa:

✔ Bemannad polisstation.
✔ Kvalitet i vård och omsorg.
✔ Rättvisa villkor för småföretagande.
✔ En livskraftig landsbygd.
✔ En skola värd namnet.
✔ Ett rovdjursbestånd på rimlig nivå.

Dessutom tycker vi att det är viktigt att Orsa
även fortsättningsvis håller invandringen på
en låg nivå. Vi vill inte att vår kommun ska
drabbas av samma problem som många andra
kommuner med stor invandring.

Kontakta vår lokalavdelning:
Karin Svensson: 0250-550 334
E-post: orsa@sverigedemokraterna.se

Du kan också kontakta vårt 
distriktskansli i Uppsala:
SD Sveadistriktet, Box 1932, 751 49 Uppsala 
Tel: 018-51 08 10
E-post: uppsala@sverigedemokraterna.se

www.sverigedemokraterna.se

Rösta med oss 

den 16 mars!

Varför SD?

Sverigedemokraterna
Omtanke och tradition

Solveig Baudin:
- För mig är det viktigt att
det finns en bemannad
polisstation i kommunen.
Det är ju inte klokt hur de
resonerar när de vill lägga
ner nästan alla stationer i
Dalarna. 


