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50lveig Metus berattar vad
som hander i DaIs Ed.

o

Ak po sommar/ager med
5D i Da/arnal

••Over 60% av sko/eleverna i
Sergs;on or invandrare •••

Detta or andra numret av din lokala SD-bulletin.
Den ges ut av SD-Gbg, och kommer till alia med-
lemmar i N, 0, P och R Ion•
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V alkomna ska ni vara
annu en gang. Tack alia
ni som hart aver, med

uppmuntrande ord och stad. oet har
vari ( jarteroligt art fa nya bevis pa art
SO ar en expansiv och framar rarelse.
Nastan varje dag kommer det nya
medlemmar, bestallningar eller annat
som gor der rill ert riktigt noje art
vara SD-aktivist!

Min malsartning ar art 1992 ska
bli det basta aret nagonsin for SO.
Och det verkar faktiskt som om det
finns en god majlighet art det blir sa,
sa alia goda Sverigevanner dar ute ...

Stod Sverigedemokraterna.
Partiet som stoder 'Dig!



/LOKALA NYHETER

Det har borjat rora pa sig!
SD-(jbg borjar fa vind i seg/en...
I forra numret skrev vi om allt
som skulle garas far aff skapa en
mer livaktig och eHektiv kom -
munforening har i Gbg. Eher en
dryg monad borjar vi kunna
skonja resultat. Det hander fak .
tiskt saker har ; vor Iilla stad!

7)et borjade med en debatt
pa Burgardens gymnasi-
um. Som vanligt kunde

vi inte vanta oss nagon storre objekti-
vitet, eller att vi skulle motas pa spe-
ciellt lika villkor.

Efter ert tufft nattarbetspass och
ett fatal timmars somn mottes var
representant Ulf Svensson av tva pro-
fessionella politiker. En fran (s) och
en fran FPU. Debattledaren var
tyvarr inte lika professionell, men

kompenserade derta med art ra kraf-
rigt parri for "antirasisrerna". Ulf
gjorde anda ert fantasriskr bra jobb.
Debauen kom mycket art handla om
bidrag och hur mycket pengar vi oser
ut for art fomora vart land, och at"
det nagon som kan dessa siffror sa at"
der Ulf. Honom slar man inre pa
fingrarna!

eM anadsm6ren var
en annan punkr
som vi namnde i

forca numret, och nu har vi fakriskr
haft [Va srycken!

Oet har kommit err rioral vld
bada rillfallena och vi har l1.1frdcr
valdigr trevligt! Sa morena kommer
arr forrsarra, forsta sondagen i varje
manad. (I juni dock den 14:e.)

Aktivitetsvecka i Vistsverige!
Vecka 27 eller nagon av veckoma darikring kommer
Anders Klarstrom ner till Gbg for aft holla i en aktivitets-
kampani. Om du or intresserodov ott delta, eller om du
viii att vi sko hollo mote i din kommun: Hor ov dig!



Solveig etus
rapporterar fan 7Jals Ed

Forro veckon hade jog formanen
ott proto med Vestsveriges endo
SO-kommunolrad, Solveig Metus.
Tyverr vor det inte bora roligo
saker hon hade ott beretta, men
utvecklingen i Ed kommer ott
g&o SO till ett stort porti om den
fortsOtter som den gor nu.

NJar folker proresrerar mor
flykringmonagningen i en
kommun, da kan man ju

ranka sig an de sryrande inre provo-
cerar de bocnde genom an oka flyk-
ringmorragningen.

Men det var precis vad som hande
i Oals Ed. Nar invinarna sa ifdn mor
forvandlingen av rurisranlaggningen
Vildmarksponen rill en flykringfor-
laggning, genom an rosra in SO i
kommunfullmakrige, da heslurade de
an ra in 100 extra flykringar! Dessur-

am heslurade de arr ra in 30 exrra
kommunflyktingar varje ar, en for-
slag som avslagits tidigare.

Pa san och vis ska vi kanske inte
kJaga, folk hor av sig till SD:arna i
DaIs Ed i srorre omfanning an
nagonsin, men det iT ju andii for
dj-vligt! Man tror ibland an Sverige
ska ha nagon som heist likhet med en
demokrari, men blir bara smartsamr
medveten am vad sam verkJigen iT

faller.

N u galler det an sana stapp for
dumhererna. Om du bar i narheten
av Ed, ta dii konrakt med Eds kom-
munforening. Oet finns massor an
gora! Flygblad som ska delas ur,
affischer an klisrra och mer dartill.
Adressen iT:

Sverigedemokraterna
Box 31
668 00 ED. J.L.



Du far:
• Riksbulletinen
• SD-Gbgs bulletin
• Medlemskort
+ Du gor en insats for

Sverigel

Satt in 150:- po vort pg:
38 05 85-0. Vi ar ockso
tacksamma for alia bidragl

SOMMARLAGER!!!
Ingen som var med pO SDsGorlandsreso glommer den resan! Nu
gar vi eft steg langre: SO-lager i Dalarna den 13-21:0 juni!
Campa, dela flygblad och hall torgmoten moo SD:are fran hela
landet. Vi ska festa runt en smula, idrotta samt agna oss at lite
kursverksamhet, debattraning och liknande. Ring oss for info!



BOTTENLISTAN

60% invandrarbarn i skolan!
'Bergsjon i solklar "ledning"...

I Biskopsgarclen och Bergsjon or
mer an varannan grunclskolee/ev
invanclrare. I Askim cloremof, clor
manga av vara ufolkvalclau bar,
or ancle/en "barau 3,7%. Man
kan unclra varfOr infe alia viii bli
lika berikacle?

/

MalmO bussar man idag svenska
skolbarn fran de mest invan-
drartata omradena till sadana

med facre invandrarbarn. I de vacst
drabbade omcadena utanfor Sthlm
kan man inte ens gora det. Oet finns
namligen inga "mindre drabbade
omradtn".

G- P hade for ett tag sedan den
stora vanligheten att publicera ande-
len invandrarbarn i grundskolan for
de olika delarna i Gbg. Det var ingen
uppbygglig lasning! Ett stort antal av
stadsdelarna lag pa runt 25% och
darover.

Som sakert alIa forstar kostar det
hac sanslost mycket pengar, pengar
som tas fcan sidant som vi SO:are

tycker ac mangdllbbelt viktigare an
hemspra.ksllndervisning och muslim-
anpassad mat. Det finns till exempel
inga pengar till mjolk i bamba, de
yngsta barnen far inga vikarier den
forsta dagen deras larare ac sjuka och
det finns sakert hundra saker till som
har prioriterats bort for att vara barn
ska fa den ytterst tveksamma forma-
nen att lara sig bruten svenska.

Bergsjon
Biskopsgarden
LOrjedalen
Gunnared
Kortedala
Frolunda
Lundby
Backa
Centrum
Linnestaden

60,2%
55,4%
54,4%
47,7%
36,2%
27,0%
25,5%
23,6%
21,9%
20,2%



RIKSNYHETER

Nationaldagen 6:e juni
Stor manifestation i Sthlm!
Viii ni aka med upp till Sthlm, fira
nationaldagen och go po or5motet
50m or dagen efter, ring 0551Kan
ni inte fo1;amed viii vi anda gama
off ni hor aver och tolar om vad
ni viii off vi 5kall framfora.

S D-riks hiller nu i samband
med nationaldagen arsmote i
Stockholm, dit alia SO:are i

hela Sverige ar inbjudna.
Vi tycker att det yore roligt om sa

manga som mojligt kunde folja med
upp. Oet ar alltid lattare att gora sin
rost hard am man ar fler, och dessut-
om ar det ju trevligt. Vi brukar alltid

ha valdigt skoj nar vi ar ute pi SO-
resor!

N u ar det ju inte bara mote dar
uppe, det ar en stor svensk manifes-
tation ocksi! Det ar ju egentligen ren
skandal att vi i Sverige inte har nagot
anstandigt firande av var egen natio-
naldag. Men det ska vi SD:are gora
van basta for art andra pi. Bligula
flaggor ska vaja over Sthlms gator,
och de gladaste och stoltaste stam-
morna, det lovar vi ska vara viral

Pi grund av Sthlmsresan flyttar vi
manadstraffen till veckan efter. Oa
ska vi ocksa beratta om vad som
hande pa motet.

Kom p6 v6rt mote 14/6!
Den forsta sondagen i varie monad har vi som ni sokert
vet mote pO nogot lompligt fik. Denna gong or motet dock
flyttat till den 14:e, eftersom vi or i Sthlm po orsmotetden
7:e. Vi kommer att berotta vad som honde och redogora
for vad vi siolva fick sagt doruppe. Ring:031 41 72 44



Kop SD-prylar!
Nytt heltackande flygblad i A5-storlek: 1000 st: 200:-

Fargglada klistermarken, 8 olika. 50 st: 30:-
100 st: 50:-

Molndalsmarken: 50 st: 30:-
Siebo idag - Melndal imorgon m fl.

Bildekaler 2-farg: 30:- st, 2 st 50:-
Sista svensken...
Indianerna ...

Sma dekaler: 10:- st, 2 st 15:-
Flyktingstrem till Gbg - Nej tack!
D:o med vikingaskepp

Knapp: For ett svenskt Sverige 10:-

T-shirt: For ett svenskt Sverige 100:-
Ange storlek

Kassettband 90 min SO: 40:-

Betalning sker i forskott till SO-Gbgs postgiro: 38 05 85-0.
Frakt tillkommer med 20:- Over 100:- fraktfritt.

Vi viII att ni hor aver!
For att vi skall kunna gora en annu battre tidning viii vi
att ni som laser "Bullen" hor aver till 055. Vad viII ni lasa
om? Vad skall vi forbattra? Men framforallt viii vi ha
insandare! Ju mer material vi far in, desto battre tidning!
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