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Kioskskanda/en iLandvetter
och vad du kan gora at den •••

GOrdsten fOrst; Gbg med aft ha
f/er invandrare an svenskarl

Samt arsmotet iSthlm och allt
annat som ror SD-Gbg.

Med hastens forsta nummer drar vi igimg annu en ny sOsong
for SD-Gbgl Vi kommer aft utOka motesverbamheten, deIa
mer flygblad, salia mer egna produkter och Overhuvud taget
10990 i en hOgre vaxel. Hang meet .•

--------( SD)-------
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SYSSlarman med politik sa blir det oavsett vad jlll~l;i
man har Ulnkt sig till slut en heltidssysselsatt- ::::::::~
ning. Arets semesterresa blev alltsft en stud ie- r:i?

resa till Europas nationalistrorelser, med hojd- l]
punkt i Marseille d~r vi traffade Front National. Vi :::::::i::

foljdemed deras ungdomsforbund pa en flygblads- i::::::i:

utdelning med d~rpa foljande presskonferens och ::iij::i

debatt med ett antal EU-anh~ngare. Man kan lugnt i:::::::l·

saga, att vi har mycket att l~ra av Front National! :ii,:::im

H~ i Sverige har vi ju inte riktigt samma pro- ::i:!::::

blem sam fransm~nnen har i sina v~rst drabbade ii:i!:i!
omraden, men £ragan ~r om vara problem ~ l~tta- :.:::1::1

re att losa. I Frankrike har problemen blivit sa :::::;f,
stora att de ~ omojliga att tysta ner, vilket har fort ':::liil

upp debatten till ytan. Alla partier har tvingats ::i::;:1

inse, att fransm~nnen vill ha stopp pa invandring- ::::!::::

en. Samtidigt ~ det ju inte helt latt att gora nagot, ::::::,:I

n~ 40% av ens grannar ~r araber... Det ~r ett ;.::::.:::
maste att saga stopp i tid!';;

Stiid Sverigedemokraterna-
partiet som stiider Dig!



LOKALA NYHETER

Nu maste vi "ut och
synas, mycket mer!

Silctethar varit h5gt stOlltoch vi
hor lovat mer an vacJsom gjorls
nagonsin i denna stan, men jag
tycker laktisld aft vi har Iyckats
ganska bra/ Vi har en tidning, vi
hor Rygbladsutdelningar, och fOr
fOrsta gdngen ndgonsin en
acceptabel ekonomi!

V·kommer att borja den nya
~ongen sam vi avs1utade
den gamla: i full fart! Vi har

fatt vara forsta egna klistermarken,
vi skissar pa nya trojor och vi har
en motesverksamhet. Nu hoppas vi
kunna starta en va1fond!ISli1lletfor
att lara er alla ~nnu ett kontonum-
mer for att sedan borja tigga peng-
ar vill vi kunna ge nagot omedel-

hart tillbaka. Darfor jobbar vi sten-
hart med att fa igang en ansli1ndig
forsaljningsverksamhet.

Naturligtvis kommer frivilliga
bidrag ~ven att vara bade wlkom-
na och noov~ndiga, men vi tror att
det har sattet att fa in pengar kom-
mer att vara en nodv~dighet for
att fa in de summor sam ~vs for
att bedriva en fungerande valkam-
panj -94.

Ett satt att finansiera nya pnr
dukter ar att vi kommer overens
om att forkopa ett antal ex. sa gjor-
de vi med klistertnarkena och sa
kommer vi att gtlra med vAra nya
trojor. Om du vill vara moo och
kopa 5 eller 10 st sa ar det bara att
du hor av dig. Sam tack far du
kopa clemmycket billigt!

KOIII ••6 lIIolel den 6:e s~lIIberl
Som vanligt kommer vi att sitta och pimplO kaffe, snacka
so och selia prylar. Ou kommer ocbci att kunna teckna
dig fat eft antal T-shirtseller kopa nagra buntar av vara
nya Gbg-klistermerken. Attans trevligt! Ring 41 72 44!



Kioskskandalen i
Landvetter

Abdel Chamoun heter en mycket
impopulOr person i Landvetter.
Han or en personifiering av "de
"YO svenskarnct' sO som de fIes·
ta av oss tvingos uppleva demo

I tolv ar bar tva svenska darner
drivit en kiosk i Landvetter
strax utanfor Gbg. De hade

aldrig kunnat drOmma om, att
nagon skulle ta den ifrcin demo
FramfOr allt inte att kommunen
skulle gOra det, for att sedan skan-
ka bort den till en 33-arig Libanes.

Vi SD:are kan bara konstatera,
att vfrra politiker gOr precis som
vanligt. Invandrama fOrst och
svenskama sen. Har inte svenskar-
na haft ti1lrackligt kompetent
juristhj~lp fOr att ~ppa till varje
t:mkbar lucka i sina kontrakt far
de tydligen skylla sig sj~lva!

Jag behover knappast tala om
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vilken standpunkt vi SD:are har i
den har fragan. Damema skulIe ha
sin kiosk sav~l sam Abdels grill i
sin ago innan den girige libanesen
ens hunnit stiga pa ftyget hem!

Konske inte hopplost!
Tack och lov har till och med de
styrande inom saval kommunen
som FOrbo, det kommunala
bostadsbolaget, borjat inse att de
enda sam tjanar pa deras sanslosa
beteende ar de "rasister" sam de
hatar sa innerligt.

Inte ens Abdel tjanar pa affaren
- han far sina fonster pa grillen
krossade och blir mordhotad med
jamna mellanrum. Tyvarr ar det
inte alIa som forstar vad och vem
de understoojer nar de handlar pa
Abdels gatukok. Vi far darfor
passa pa att sla ett slag pa trum-
man for att Lyktan och Shell-



macken har allt som Abdel har.
Handla dar i stalIet!

Hur gick det till?
Elsie och Wivi-Anne har haft sin
kiosk i tolv ar. For att bostadsbo-
laget inte skulle behova bygga en
vagg och installera toalett fick de
istallet hyra in sig hos gatukoket.
Pa den tiden hade grillen en svensk
agare och det Var inte migra som
heIst problem med att komma ove-
rens.

Men... for tre fir sedan fick gatu-
koket sin nuvarande agare. Och i
samma stund borjade problemen.
Grannsamja blev till osamja.

Nar sedan posten behovde lokal-
er for art kunna utvidga, byggdes
nya lokaler for grillen och kiosken.
Allting planerades fran borjan for
art bade Abdel och damema skulle
fa plats. Men det ville inte Abdel,
som sag sin chans art oka pa sina
inkomster med ytterligare en verk-
samhet. Han skulle ha bada lokal-
ema sjalv - det var ju han som
hade kontraktet!

Vems ar egentligen felet? Ar det
kommunens, som alltfor beredvil-
ligt sade ja nar han ville kasta ut
de riktiga agarna? Eller ska vi gora
det latt for oss och saga, att det ar
Abdel som ska bort?

Sanningen ar naturligtvis att

felet ar vara folkvalda forradares.
Som vanligt har de varit mer an
ivriga art skanka bort svensk egen-
dom. Just Harryda kommun har
redan tidigare gjort sig kanda for
art lata den egna befolkningen sm
tillbaka for att "fiyktingar" ska
kunna fa foretrade till bland annat
bostader.

Under alIa omstandigheter ver-
kar det som om atminstone Abdel
markt vart det barkar han: Han har
namligen borjat annonsera ut sin
villa och antagligen ar han ute
efter nagon som kan kopa kiosken
ocksa. Nar sedan den affaren ar
slutford ar det valdigt svart att
beskylla den nye agaren for att han
eller hon berovat tva svenska
kvinnor deras arbeten och leve-
broo. Alltsa maste affaren stoppas
i tid!

Vad ska man gora?
Ring till kommunen och tala om
for de ansvariga vad ni tycker om,
art de tar ifran svenskar deras leve-
brad.

Tala om for Abdel Chamoun
vad ni tycker om honom och hans
satt art gora affarer, och tala om
for dem 80m handlar hos honom
vad de egentligen sysslar med!

Johan Lindgren
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KORTA NYHETER

Gardsten
blir forst
over 500/0
Redan idag :tr 37% av
invanama i Gardsten
utlandska medborgare.
Med de ytterligare 650
fiyktingar kommunen ata-
git sig att ta emot senare i
ar, kommer siffran att
vara rutstan 50%.

Som vanligt gIDler all
tillganglig statistik endast
utlandska medborgare.

AlIa de 80m redan !att
sitt svenska medborgar-
skap raknas alltsa inte in.

Nastan alIa fiyktingar
80m Gbg tar emot place-
ras i Gardsten, eftersom
det finns ett stort antal
outhyrda lagenheter d:tr.

De vi har aran att "val-
signas" med kommer i
huvudsak fdm Iran, Irak,
Etiopien, Somalia och EI
Salvador. Folkslag 80m de
fiesta av er vet hur dukti-
ga de ar pa att MlIa sams
med varandra!

Det ar barn att beklaga
de stackars svenskar som
annu tvingas bo kvar i
omradet. De kan knappast
ha det roligt!

DOger
Bergsjon
kritik
Fflr att fflrklara varfOr
socialbyrAn i Bergsjon
hade sa langa vantetider
skrev de anstallda en
ins:mdare till GP. De for-
klarade, att vantetiden pa
7 veckor till stor del
berodde p3, att manga
fiyktingar kommit till
omradet. En hel del sada-
na 80m invandrarverket
placerat pa andra orter.

Men da fick socialby-
ran veta. att de var de var-
sta av rasister och att de
inte kunde skriva sana
saker och att de inte aIls
hade sa manga fiyktingar
i kfln. De var bara 15 st.

Det ar det att de var
manga fier an 15 och att
det till stor del var pa
grund av derma flkade
arbetsbelastning som van-
tetiderna blev sa Ianga.

Men 00 hade fOrstas
ti1tt i en sak: om folk fick
veta sanningen om allt
80m massinvandringen
fflrstOr fflr oss svenskar,
da skulle det "underbIasa
den framvaxande rasis-
men".

Flykting tick
bidragi fern
kornrnuner
Genom att Iura till sig ett
antal olika identiteter
lyckades en 32-arig fiykt-
ing skaIfa sig asyl och
socialbidrag i fern olika
kommuner!

Tycker du att det ar
skramrnande? Det ar barn
en del av allt 80m sker.
Enbart i Gbg hander detta
ungefar en gang i mana-
den.

Den har "fiyktingen"
hade Iyckats tillskansa sig
cirka 200 000:- innan
polisen, genom att jamfo-
ra fingeravtryck fran de
olika ansokningar 80m
"fiyktingen" lamnat in,
lyckades avsloja bedrage-
riet. Vad 80m gor det hela
extra besvarligt for polis-
en ar att de inte rutinmas-
sigt far ta fingeravtryck
redan vid gransen. Hade
de fatt gora det hade
manga fier kunnat avslflj-
as. Det ar lojevackande
na.r man tanker pa, hur
sallan de 80m kommer hit
har riktiga identitetshand-
lingar, om de har nagra
over huvud taget.



RIKSNYHETER

Nationaldagsfirandet och
arsmotet fodde optimism!

Vi var tva billaster med SD:are
$Om akte frOn Gbg till Sthlm for aft
besoka arsmotet och lira national-
dagen. Sam vanligt var det en
trevlig resa och vi traHade massor
av kanda och okanda portivanner.

Blaonddet roligaste med att a~
pa stora SD-moten och hk-
nande lli"att trMfa aHa m~n-

niskor som man nonnalt bara pra-
tar med i telefon. Det lli"en ganska
flli"grikskara som ~r medlemmar i
SD.

En av dem man traffar alldeles
for ~llan ~r naturligtvis Anders
Klarstrom. Det sj~lvklara samtals-
~mnet var valet-94 och vad vi
redan nu behover gora for att vi ha
en bra chans da. Anders pOOngte-
rade framforallt kommunforening-
arnas vaxande betydelse. Mycket
mer ansvar ~n idag kommer att fa
tas regionalt n~r vi ska expandera
rorelsen. Bland annat pa grund av

detta beslots pa arsmotet, att kom-
munforeningarna ska fa ta ut egna
medlemsavgifter for att kunna
finansiera lokal verksamhet moo
mera. Vi hoppas dock att vi inte
ska behova gora detta h~r i Gbg.

Dagen fore arsmotet hade vi ett
stort mote pa Nornnalmstorg.
Mycket folk och ett bra tal av
Anders gjorde att motet far betrak-
tas som klart lyckat! Pa kv~Hen
hade vi sedan en stor nationell fest.
De som arrangerat festen hade hit-
tat en rustik lokal vid en strand-
mycket trevligt! 01 och korv gjorde
st~mningen hog och kv~llen var en
riktig hojdare!

Pa arsmotet behandlades verk-
samheten, ekonomin och framtid·
en. De fiesta uttryckte stor opti-
mism och n~ man fick se hur
manga bra och driftiga medlem-
mar det finns ute i landet ~r det
l~tt att halla med om att SD ~r ett
framtidsparti!

j.L.
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Kop SD-prylar!
NYA KLISTERMARKEN FOR G8G:

HeltOekande flygblad i AS-storlek:

Fargglada klistermarken, 8 olika.

Molndalsmarken:
Siebo idag - Melndal i morgon m fl.

Bildekaler i tvafarg:
Siste svensken...
Indianerna ...

Bildekaler 26x 8 em:
Flyktingstrem till Gbg? - Nei tack!
D:o med vikingaskepp

Knapp: "FOreft svenskt sverige"

T-shirt: "For eft svenskt sverige"
End XL

Kassettband 90 min so:

100 ST:50:-

1000 st: 150:-

50 st: 30:-
100 st: 50:-

50 st: 30:-

10:-

100:-

sD:s pamprogram: 30:-

Ultima Thules EP med bland annat nationalscingen: 40:-
OSS! Originolutgavan! Endost eft fatal ex levar!

Betalning sker i fOrskotttill sD-Gi?gs postgiro: 38 05 85-0.
Frokt tillkommer med 20:- Over 100:- fraktfrift.


