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KARL XII
DAGEN

I STOCKHOLM!

Karl XII
Viind dig till SD-Vaxjo for information. Pa grund av det sedvanliga
inslaget av kornmunist och anarkistsslodder, har polisen endast kunnat ge
oss tillsmnd for en stillastaende hyllning.
Efter vara hyllningstal till konungens minne, kommer vi aven att ha en
nationell konsert med olika band. Karl xn dagen har en lang tradition
bakorn sig, kom med och visa att karolinerandan fortfarande lever.

Nu nannar sig valet med stormsteg!
Det ar viktigt att vi har rnanga handlingskraftiga kandidater pa vara listor.
Detta i savaI komrnunval som landsting och riksdagsval.

At du intresserad av att staIla upp for Sverigedemokratema, sa skriv till oss
eller ring, och anmaI dig nu! Adress och telefonnummer finns pa sista sidan.
Var med ochforma Sverige iframtiden!

TILLBAKA

pA SKATfEN?

LAMNA ETT BIDRAG TILL
VALFONDEN!
Inf6r valkampanjen

behover vi varje krona vi kan skrapa ihop!

Stitt in ditt bidrag pa Pg 39 27 25-8
Skriv "Valfonden" pa inbetalningskortet.

Foljande bidrag har hittills inkommit.
Ingaende saldo 4636:Niklas, Hovrnantorp 150:Bo, Halrnstad
45:Roland, Kalmar
1000:-

Karl Ivar, Kalmar 50:Gunnar, Rorvik 1000:Daniel, Alvesta
50:-

Totalt

Ett stort tack for ana inkomna bidrag

Senaste nytt
I dagama h¥ en partiavdelning i Jonkoping bild~ts! Inom kort startas ocksa en
avdelning fOr Almhult, Eksjo oeh Nassjo omradet! Aven pa andra orter finns starkt
intresse.

Kongressen i Eskilstuna
Den 13:e oeh 14:e november var det dags for kongress i Eskilstuna, med planering
av valrorelsen 1994. Vi var fern personer fran Smaland: Ulf oeh underteeknad fran
Vlixjo, Patrik oeh Anki fran Jonkoping och Urban fran Eksjo. Sammanlagt var drygt
40 representanter narvarande.
Det konstaterades att ekonomin var tillfredsstiillande, och att malet pa 30ססoo kronor
utan problem skulle uppnas. Det var myeket prisuppgifter fOrde olika typer av reklam
som redovisades, bland annat kunde en sa kallad spot, dvs 20 sekunder TV reklam,
kosta alltifran 2000-80000 kronor, beroende pa program oeh tid pa kvallen. En
reklamsnutt pa biografema kunde kosta 100000 kronor fOr ett kvartal. Priset for en
helsida i nagon av dagstidningama varierade fran drygt 60000 kronor till ea 150000
kronor, medan en annons i en faektidning var betydligt billigare oeh da vi oeksa
kunde inrikta oss pa en viss malgrupp, tex motorintresserade ungdomar, pensionarer
osv. Vi kollade ocksa upp priset pa flygblad med fyrfarg och eventuellt flera sidor.
Det beslutades oeksa att vi skulle satsa pa narradio i vissa kommuner, bland annat i
Vaxjo. I grova drag beslutades att va!fonden skulle del as upp i tre lika stora
utgiftsgrupper: 1 Valsedlar, 2 Tryekerivaror sasom flygblad, affisher mm. 3 TV
reklam och annonser.
Vissa demonstrationer
oeh Moten spikades oeksa, tex Engelbrekt i april,
Elmiamassan i Jonkoping, Nationaldagen i Ralambshovsparken samt demonstration i
Trollhattan och Goteborg strax innan valet. Dessutom kommer ett flertal medlemmar
att tranas upp att halla tal pa torgmoten oeh dylikt. Anders Klarstrom kommer oeksa
att ge sig ut pa valtume landet runt i kommunema infor valet.
Vi tog oeksa upp fragan om valteknisk samverkan moo andra partier, men ingen var
speciellt intresserad av detta. Dessutom konstaterade vi att Sjobopartiet har upphort att
existera foruto~. i nagon enstaka kommun i Skane, detsamma galler aven
Framstegspartiet. Ayen Ny Demokrati har stora problem moo att halla ordning i sina
egna led, vilket troligtvis kommer att resultera i en total kollaps inn an valet.
Poangterades gjorde oeksa det viktiga i att planera i god tid i kommunema infor valet,
bestalla kommunala valsedlar, skriva insandare, ordna informationsbord pa
biblioteket, distribuera valsedlar till alderdomshem och sjukhus samt varva folk som
kan plaeera ut valsedlar i vallokalema pa valdagen.
.
Fragan om vi skulle fortsatta salufOraUltima Thules skivor behandlades oeksa. Deh
eftersom deras musik ar bra och saljer, och en bojkott endast skulle drabba oss sjalva
ekonomiskt, kommer vi fortsatta att salja deras material.
Till slut fastslogs oeksa aU vara tre huvudfragor infor valet skulle vara: 1
Flyktingpolitiken,
2 N ej till EG/EU, 3 Var soeiala politik, som innefattar
arbetslosheten oeh nedbrytningen av vart fore detta valfardssamhalle som drabbar
vara pensionarer, bamfamiljer och svaga grupper i samhallet.
Vill du ha mer information om hur du kan hjalpa oss i din kommun i valrorelsen, kan
du kontakta mig pa telefon 0470-82858.

Till forsaljning
T-Shirts
"Sverige Sverige fosterland"
"Tor"

Ultima Thule T-Shirts
"Vikingabalk"
"Vikingablod"
"For fademeslandet"
"Karl XII pa baren"
Poster "Ultima Thule"

100:120:120:120:120:120:50:-

SD-dekaler
Bildekaler "Siste svensken ..."
"indianema stoppade ..."
Blandade dekaler 10 st
Blandade slickermarken 35 st

30:30:15:15:-

Publikationer
Partiprogram
Svensk flyktingpolitik (40 s.)
Det dubbla sveket

30:20:20:-

illtima Thule "Vikingabalk"
"Early years"
"Svea hjaItar"
"For fademeslandet"

Barsarkama

"Vikingablod"
"Sverige Sverige .."
"Framat svenskar"
(Detta ar samma EP
som"Barsarkama ")

CD 129:CD 129:CD 129:CD 129:LP 119:CDM 60:EP
45:EP
45:-

SVERIGEDEMOKRA TERNA
VAXJO
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