Augusti 1988. SD, Box 60015,104 01 STOCKHOLM.Telefon 08-188495

Den 18 septeIIlber väljer vi det
~w®@~fuE[1 alternativet
i svensk politik.

Vi väljer
Sverigedemokraterna
(

Nu behöver vi -di'n
hjälp med att sprida
ut våra valsedlar och.
vårt budskap till så
måJ!.ga som möjligt.
'1
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Nu behöver vi lDycket m.er stöd
till vår valkam.panj!
.• J

Inom. kort påbörjas distributionen av
valsedlar och valflygblad. Nu behöver
vi extra bidrag till tryckning av våra
valflygblad så att dessa kan bifogas
valsedlarna. Ge oss vad du kan! Varje
insats i detta val är mycket värdefull.
Det politiska chansen att nå goda
resultat finns, men de ekonom.iska
resurserna saknas.
e;.
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Nu hoppas vi på dig!

Postgiro 23 45 65 - O
Märk talongen "valfonden"!

Detta kan just IID®. hjälpa till med i valrörelsen.
Vi behöver hjälp med distributionen av valsedlar och valflygblad. Du kan i
första hand dela ut till dina vänner och bekanta som du tror kommer att
rösta på oss. Därefter kan du hjälpa oss att dela ut valsedlar till hushållen.
Var du än bor i landet kan du kontakta oss. Vi behöver all hjälp vi kan få.
Även om du bara kan dela ut i den fastighet du själv bor i så gör det nytta.
Du kan kontakta oss per brev eller telefon (08-188495) och
beställa det du vill ha. Valsedlar och vaIflygblad är gratis (i övriga fall hänvisar vi till prislistan).
.
I Stockholms- Göteborgs- och Malmöområdet behöver vi extra hjälp med
både utdelning av blad samt vikning av flygblad mm.

Du som bor i Malmö:
Rösta på Sverigedemokraterna i kommunalvalet och i riksdagsvalet.
Valsedlar och annan information kan beställas från:
SD-Malmö, Box 14022, 20024 MALMÖ,(Telsvar: 040-154326)
Postgiro: 42 38 12 - 7.
Sändningstider i närradion 89,2 mhz, söndagar 18.00 - 19.00.

Du som bor i Göteborg:
Rösta på Sverige demokraterna i kommunalvalet och i riksdagsvalet.
Valsedlar och annan information kan beställas från:
SD-Göteborg, Box 50014,400 52 GÖTEBORG.Postgiro: 380585 - O

Du som bor i Vårgårda:
Rösta på Sverigedemokraterna i kommunalvalet och i riksdagsvalet.
Valsedlar och annan information kan beställas från:
SD-Vårgårda, Box 20,52030
LJUNG. Postgiro: 21 89 Il - 6

Du som bor i Stockholm, Västerås, Lund, Gävle,
Uppsala, Norrköping, Linköping eller andra orter.
Du ska rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. I kommunalvalet
kan du ta en blank valsedel och skriva Sverigedemokraterna på den. Men
skriv namnet i ett enda ord utan bindestreck. Och skriv inget annat på
valsedeln.

Valsedlar till riksdagsvalet kan beställas från:
SD-Stockholm, Box 60015, 10401 STOCKHOLM.Tel 08-188495
Telefonsvarare: 08 - 42 2532. Postgiro: 2345 65 - O (Här sätter du in
medlemsavgifter, beställningar, prenumerationer, bidrag till valfonden
osv.) Lyssna på närradion i Sthlm 88 mhz, tisd 14.30, tord 07.00

Var du än bor i Sverige - rösta på Sverigedemokratema!

rID®. väljer väg
den 18 september!
,

M, Fp,

e, s, VPK:s väg:

Sverigedemokraternas

väg:

• Demokratin försvagas.

• Stärkt yttrandefrihet
och demokrati.

• Byråkrater bestämmer
över folket.

• Fler folkomröstningar och
mer folkligt inflytande i samhället.

• Dyr byråkrati och slöseri med
skattebetalarnas pengar.

• Skattesparande. Skattemedel
åt svenska behov i första hand.

• Förnekande av den svenska
kulturen.

• Främjande av den svenska
kulturen.

• Svek mot fattiga svenska
barnfamiljer.

• Extra stöd åt svenska
barnfamiljer med låga inkomster.
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antalet aborter.
• Stordrift inom jordbruket.

• Småskalighet inom jordbruket.

• Fortsatt massinvandring
från jordens alla hörn.

• Restriktivare flyktingpolitik.
Återflyttning av illegala och
kriminella invandrare.

• Inga åtgärder mot
brottsligheten.

• Krafttag mot den grova
brottsligheten.

• Fortsatt verkningslös u-hjälp.

• Ideell u-hjälp med kvalitet.

Ge
Rösta på

~W®[ffi{2® en chans ~W®[ffi~®@l®ITID.®Jk[fffl~®[fffifflg

SD, Box 60015, 104 01 STOCKHOLM.Tel 08-188495. PG 23 45 65 - O
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Ditt bästa val i alla val!
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