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Jonkoping: demonstration!
SD fick stor uppmarksamhet i media i samband med demonstrationen i Vaxjo den
13 ulaj. Flygbladsutdelningar Odl dlUlonser i all ara - men det ar nar vara utomhus-
moten och demonstrationer uppmarksammas i media som vara telefoner gar riktigt
vamla och m.edlen1Sall.talet verkligen skjuter i hojden! Det gick stokigt till i Vaxio,
men svensken i gemen fattar sympati for oss nar vi angrips. Vi Hir under inga om-
standigheter lata oss skra.mmas av de motdemonstrationer 80m nu blivit
vardagsmat, utan nu galler det att vi blir sa manga som mojIigt pa
demonstrationerna fram till valet. Ju flef vi blir 80m sluter upp i leden, desto svarare
blir det for motdemon- stranterna aU forsaka stoppa vara maten.

LOrdagen den 28 maj aTdet dags far demonstration i Jonkoping. Den har gan-
gen kommer betydligt fIer Sverigedemokrater att medverka an i Vaxjo - bland annat
Stockholm och Goteborg anordnar storresor. Vi hoppas att sa manga skaningar som
mOjligt ocksa staller upp. Avtard fran Malmo i buss pa lordagsmorgonen, darefter
hamtar vi i Helsingborg och langs E4:an. Pei kvallen blir det vikingafest utomhus och
overnattning i taIt. Vi ordnar hemfard dels direkt efter demonstrationen for de som
vill hem tidigt, dels pa sOndag fOrmiddag far de som vill avernatta - ange nil' du vili .
aka hem! Reskostnad: 200 kronor (inbetalas pa van: postgiro senast 22/5). Ring SD
Hoor (0413-235 91) eller SD Skane (040-96 60 65) om det ar nagot du undrar aver.

Valkampen har borlatl
Vcir ekonomi fcir inte
vara ett hinder • nu

~

behovs varie krona
i kampen for eft
svenskt Sverigel

~onunettoJn.940402
Rickard, Malmo
Mats, MalmO
Pro Patria

Summa 940513:

9.626 :-

50 :-
100 :-
500 :-

1Q.2i6 :-

Vi ar over 1O.OOO-streeket! 10.000:- rac-
ker till en hel del, men langt ifran till
aUt. Reklarn pel lokaltrafiken kostar
12.000:-, postutskick till alla namn iSO
Skanes namnregister kostar 4.000:-,
dfutill kommer kostnader fOr torg-
motel\, valsedlar och valflygblad ... SA
stod £onden ayen du - var enda krona
behOvs. Tack. ni 80m hjaJ.per till!

Valturnen gar vidare!
Sedan sist har vi hallit torgmaten i Vellinge,
Malmo, Ystad och Klippan. (Motet i Bjuv fick
tyvarr stanas in). Nu gar vi vidare!

20/5 Hissleholn\ torget klockan 16
3/6 Osby, klockan 16.00

Broby, klockan 17.30
6/6 Ystad, stormote Stortorget kl 16.30
10/6 Eslov, Stora torg klockan 17.00
17/6 Kivlinge, centrum klockan 15.30

Horby, torget klockan 17.00

Bordu inarheten av llAgotav dessa m.uten?Har
au i s~ fall moj1ighet att satta upp affischer / dela
ut informationsblad om motet i orten? Kontakta
oss s~ skickar vi material! Vi ar ocksa mycket
tacksanuna fOr din medverkan pc\ motel -
antingen aktiv (fanbarare, flygbladsutdelare
etc),eller passlv sam AskAdare!Vi mots!



4-~verigesnationaUag - utomliusmOte i?,stad!
Pi Sveriges nationaldag, mandagen den 6 juni, anordnar Sverigedemokraterna i
Ystad ett utomhusmote mitt pa 5tortorget. Ystad ar en extra viktig kommun nu i
valkampen - sa slut upp alIa Sverigedemokrater i SkAne sa att vi blir ordentligt
manga aenna dagl

Stortorget i Ymad 6 juni klockan 16.30. Kontakta SD Skane fOrsama1<ning!

Svensk Samling & Kommunens Val
I IHelsingborg staner vi inte upp i kommunal-
valet, eftersom Svensk Samling (i.d. Fram-
stegspartiet) har storre chanser an vi att kom-
Illa i.n i fullmaktlge. Vi samarbetar filed
Svensk Samling, samarbetet kommer bland
annat innebara att SD:s riksdagsvalsedlar
skickas ut med post till samtliga hushall i
Helsingborg, tillsammans med Svensk Sam-
lings kommunalva1sedlar. Vi uppmanar vara
medlemmar i Helsingborg att valja Svensk
Samling ikommunalvaletl

TKavlinge stallpr vi inte heller upp, vi
rekommenderar vara medlemmar i Kavlinge
att rosta pa Kommunens Val (med Kenneth
Sandberg i spetsen) i stanet!

Debatt - nei tack!
Kommunalradet Agren (m) i Hoor dekla-
rerade i Radio Malmohus 15/3 att det enda
sattet jag sam sverigedemokrat har fOdindrat
k.ull\.il\U1\politikenpd, at all lie ov riga. parlier-
na nu kommer overens over blockgranserna i
kommunstyrelsen. Detta fOratt de ska kunna sta

eniga mot mig i fullmaktige i vissa fragor
(ScisOllllllottagandet av flyktingar i kOlllmu-
nen) - allt fOr "Hoors basta" (7). sa kan det ga for
en demokratiskt folkvald representant.

Tina Hallgren-Bengtsson

Nagra ord fron red •••
Nagon undrar varfor Skanebladet skickas ut
med A-post, da det ar dyrare an B-porto. Svar:
Datum / tider for vara moten bestams tyvarr
oita i s~ta stund, oc11vi skidar Skanebladet
med A-post fOr att ni medlemmar ska fa reda
pa ana tider isa god tid 80m det ar mojligt.
Vi som satter ihop Skanebladet tycker fOr res-
ten att det vore kul om ni medlemmar skickar
in en rad eller tva 80m vi kan publicera. Har
du nagot att saga som du tror kan intressera
eller roa oss andra medlemmar? Fragor, tips,
_,__ 1 1~-_ .l_·n.••.e- :__ :1••..••_ ~11~_ ••~,.J A .•••• 11
upt'l\:V~J...:ti'C.L1 ~~'" 1.., UL:)I.l.A\C.L \,,;.LLC.L va.,",~ \..I. ••••• vll..L.·

Skida. da ett brev till Lundaboxen (Skane-
bladet satts ihop och skickas ut av SD i Lund).

SD Hoor saller nationella CD-ski-
vor, kassettband, smycken, plan-
seher och bOeker. Tel: 0413-235 91

~

0 ~FOliande varor kan Du bestalla

ka n e Ia 9re genom att forskottlb~tala pa vart PG
42 38 12 - 7. Frakt In,ar, leverans-
tid tva veckor. Alia orICilinln9'-______________ intakter anvand. dfrekt i valkampenl

Partlprogrammet nFor Sveriges basta" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 :-
KlIstermarken (SDSkanes ten .•100 st sfalvhaftande, 4 ollka motlv.......... 75:-
Provnummer av SD-kurfren COBSI EI~naste numret) ......................•.......... 20:-
Provnummer av Ung Front ($DU:s tldn,ng{ 08S1 Ei senaste numret) .•••.••....•. 20:-
Skrfften nD.t dubbla Iveket - .krammande fakta om svensk flyktfngpolftfkn 10:-
Skrlften "Europaunfonen • n@f tacklR

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10:.

Bildekaler:
nlndianerna stoppade inte invandringen - i dag sitter de i reservat •••n •••••• 30:-
"Stoppa flyktfngfnvaslonenn

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10:-
nSverigedemokrateman

••••••••••••••••••••••• •••••• •••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 10:-

SD H@lslngborg
Box 4079
26004Helslngborg

Sverigedemokraternas lokalforeningar i Skane:
SD Hoor SD Kristlanstad SD Lund SD Malmo-Burtov
PL831 Box 7021 Box 1194 Box 14022
24336H66r 29107Krlstlanstad 22105Lund 20024MalmO
0413·23691 040- 966086
Pg:4379676-4 Pg:4238 '12• 7

SD Ystad
Box 78
27136 Ystad
Pg: 643 SO61·6


