
SbJnebladet kommer gratis till dig 80m AT medlem Sverige
i Sverigedemotraterna och bor i Malmohus Lin. Vakna!

SD Skine-Box 14022-20024 MALMO-PG 42 38 12 - 7

I Din hand hailer Du just nu det forsta
Skanebladet. SkAnebladet kommer gratis
till alia er 80m ar medlemmar i Sverige-
demokraterna och som bor i Malmohus
Lan. I Skanebladet fAr Ou veta vad som
~ pA gAng inom SO I MaimOhus;
aktiviteter, moten, fester och uttarder! oet
har vAl hlttllls varit bAde si och sA moo
partiaktiviteten i Malmohus Lan, men nu
ska det bli ordentlig snurr pa hjulen!
Sverigedemokraterna har kraftig vind i
saglen, och medlemsantalet okar stadigt,
inte minst i Skane. Vi gar en Ijus framtid
till motest

sA GICK DET FOR SD
InfOr valet fOrra Aret bedrev vi I MalmOhus
Uin ordentliga valkarnpanjer i Hoar (och
de fiesta kanner val till an vi fick kommun-
mandat her!), Burlov ooh i visa man Lund.
Har kommer lite statistik over antal roster
pa SO i kommunal- ooh riksdagsvalet i
Malmohus Uin. (- = resultat saknas).
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Hala riket:
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VARJE LORDAG
Vi alia viii att Sverigedemokraterna ska
vIDea ooh till slut fa ett sa stort folkligt
stOd att vi blir en verklig maktfaktor i
Sverige. For att nil detta mill kravs
aktivitet fran va,- sida. Ingen kommer an
vinna Sverige lit oss - det ar vi enskilda
medlemmar i SO 80m genom mAlmed-
vetet arbete steg for stag maste sprida
vArt budskap till folket. Vi kommer inte
att fa myoket gratis i denna kamp - yare
sig tran politiker eller massmedia.

Aktiviteten ska nu okas i Skane.
Varje lordag kommer friln och med nu
nagon aktivitet att hallas i Malmohus
Lan. Millet med aktiviteterna ar tvil: dels
an Inforrnera folk om Sverige-
demokraterna, dels att forsoka aktivera
manniskor i nya kommuner, sa att nya
kommunforeningar kan bildas.

Lordagsaktiviteterna kommer att
handla om flygbladsutdelningar till hus-
hilll, tidningsforsaljningar, bokbord och
flygbladsutdelningar pa gator och torg
samt torgmoten med talare. I bland har
vi informatlonstraffar fOr nytlllkomna, d~
vi traffas ooh diskuterar ooh i bland ser
pA film. Etter en aktivitet kan man
forslagsvis ta en kaffe eller Iyfta nagon
01 pa kvaJlen.

Vi har tva kontaktman nar det gal-
ler aktiviteterna. Ring (nagon dag i vec-
kan) och hor efter vad som hander ooh
var -och kom om ou har tid pa lordagen.
Andreas ReuterswArd: 046 -14 90 68
Patrik Jonsson: 040 - 21 1505

SVERIGEDEMOK RATERNA
-for ett svenskt Sverige!



FLYGBLAD
Inom de narmaste veckorna kommer ett
nytt lokalt flygblad att spridas i Burlov.
Bladet tar upp att BurlOvs kommun
planerar att avsatta 2 300 000 kronor pa
att skola 27 invandrarkvinnor till egna
foretagare. Detta medan arbetsfOrmed-
lingen ar sysselsatt med 800 arbetslosa
Burlovsbor. Skriv till boxen eller ring till
kontakt-personerna om du viii hjalpa till.

En storbestallning pA ett nytt flygblad
for utdelning over hela Sklme kommer att
IMlnas in fOrtryck under vecka 13. Bladet
tar upp statistik over bidrag och
brottslighet bland utlandska medborgare.

Oessa blad har kostat oss en hel del
pangar (cirka 3000:-) att trycka, varfor vi
ar mycket tacksamma for bidrag till
postgirot. Namn att bidraget galler flyg-
bladen.

GRIL LFEST!
DE:r. 23 maj har vi en stor vanest! Festen
halls utomhus i Lund. oet bjuds pa
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finns pa platsen bmigt. Egna medhavda
rusdrycker sparas IAmpligen till andra
ti!lfallen. Festen kommer att kosta 80
riksdaler. Oessa betalar Ou in pa postgirot
(namn att det galler majfesten) senast 30
april. Flicklpojkvanner ar valkomna.

DEn-A HAR HANT
Dan 27 januari holls en debatt om flyk-
tingpolitik i Kavlinge mellan den flykting-
kritiske vansterpartisten Kenneth Sand-
berg och ex-invandrarministern Maj-Lis
Loow. Vi var dar och delade ut SO-blad
till bade Maj-Lis och publiken.
Den 31 januari halls torgmoten i HOrby
och Hoor. Anders Klarstrom och Tina
Hallgren-Bengtsson stallde upp som tala-
reoMotet kom med i Sydnytt och Rapport.
Tina Haligren-Bengtsson har lamnat in
en motion om en folkomrOstning av SjO-
bomodell, till Hoors kommun. Kommun-
fUllmaktige tar upp motionen till behand-
ling den 26 mars.

ARSMOTET I MALMO
Den 15 februari samlades MalmO-Burl6vs
kommunforening till 8rsmote. Ett tjugotal
SO:are slot upp. Till ordfOrande omvaldes
Benny Svensson, vice ordforande blev
Tommy Kristiansson.

Det beslutades att fler torgmoten
ska hallas, och en ansvarig
torgmotesgrupp tillsattes. Motena kommer
tills vidare ej att annonseras ut i forvag,
eftersom vissa problem annars latt kan
uppsta mad anarkistiska motesstorare.

Det beslutades att Skanebladet ska
borja utges (du hailer det nu i handen!)
och att en telefonsvarare for Skane ska
oppnas.

Det meddelades att en majfest med
utomhusgrillning hAilerpa att ordnas.

Ett sarskilt va!fondskonto pa bank
kommer att oJJpnas inom kort, dar
medlemmar kan satta in bransle till en
framgangsrik valk9.mpanj1994.

SKANELINJEN
inom kort tanker vi oppna en intoiinje
Skane. Att vi kommer med i
teiefonkatalogen och kan hanvisa till ett
Skanenummer i stallet tOrett 08-nummer i
de flygblad vi delar ut, kommer att ge
partiet ett mycket bra intryck.

Pa Arsmotet i Malmo skrevs det pit
en lofteslista om ekonomiska bidrag till
oppnandet av telefonlinjen. Slutsumman
blev 2 000:-. Av dessa har hittills 1 350:-
betalats in. Nagon glmg i april tanker vi
oppna linjen, sa det ar nu hog tid for er
som skrev pA Iistan att betala in er del.
Anvand postgirot och namn att det gaJler
infolinjen.

Landskrona
En storaktion planeras i Landskrona en
lordag inom kort. I Landskrona har ett
stort intresse visats fOr SO, och dartor
har flygbladsutdelningar och troligen
torgmote med talare planerats har. Ring
kontaktpersonerna om Ou viII stalla upp.


