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En rapport från Norrköping ...

Politikerna försöker köra över Kimstaborna
Det hela började den 7 december 1989 när Norrköpings Tidningar publicerade
en artikel där man berättade att det ska bli en flyktingsluss i Kimstad. Man
skuUe ta över det gamla hälsohemmet i Kimstad och använda den som huvud-
byggnad samt bygga 2S st nya viUor tiU flyktingarna. Efter den här artikeln
hände det inte så mycket på ett par veckor, men Kimstadborna började aUt mer
undra vad som var på gång.

Efter som jag själv har bott i Kimstad och har både släkt och vänner där så märkte jag
snart att ingen som helst information om den planerade flyktingslussen hade gått ut till
de boende där. Tre familjer och jag kom överens om att starta en egen liten utredning
vad som var på gång.

Redan samma vecka fick jag efter flera påstötningar ett möte med Lars Axel Teng-
blad på Byggnadsnämnden. Där framgick det klart och tydligt att man har stora pro-
blem med att lösa vatten och avloppsfrågan.

Vatten och avloppet var underdimensionerat och skulle inte klara en förläggning, det
skulle bara räcka för Hälsohemmet på området. Innan vår utredning var klar utlyses ett
informationsmöte den 8 februari 1990 i Kimstad angående flyktingslussen. Då hade
redan den här flyktingbyn fått bygglov (enligt N1) den 17 januari )990 utan att berör-
da parter hade hörts, dvs Kimstad vägförening, Kimstad Villa Agare Förening och
Skärblacka Kommundelsnämd, där Kimstad ingår.

Vid det här laget var befolkningen i Kimstad besvikna och uppretade. Alla beslut
hade redan fattats, och det över huvudet på berörda parter och Kimstadsborna.

Därför blev det hög stämning vid det här s.k. informationsmötet och känslorna svalla-
de så att mötet nästan spårade ut Alla är så förbannade på hur dåligt hela ärendet har
handlagts.

Till mötet kom i stort hela Byggnadsnämnden och representanter från Invandrarver-
ket och Norrköpings kommun. En protestlista med ca 450 namn enbart från Kimstad
överlämnades av Johnny Jonsson (ägare till Jonnys bilhall).

Trots att det var ett informationsmöte kunde dem ansvariga inte svara på några
frågor. Det fanns inte någon som helst kostnadskalkyl eller några andra siffror angåen-
de byggnadskostnader eller driftkostnader. Däremot hade de redan anställt privata
sjukvårdare till förläggningen trots att de nu samtidigt påstod att det inte fanns något
byggnadslov.

Vidare gick det inte att få någon uppfattning om hur länge den här flyktingslussen
skulle finnas. Det varierade mellan ett par månader och upp till 17 år. Det var och är
många bud om hur många flyktingar det var frågan om. Allt mellan om 38 upp till hela
150 var det tal om. Man kan verkligen ifrågasätta kompetensen när de håller på och



dribblar med siffrorna så Mr.
Det fanns inte heller någon representant från Wibacco där, dvs de som ska bygga

flyktingbyn. Så man kunde inte få någon som helst information om själva bygget.
Däremot fick vi reda på att den 14 februari var det planerat att byggnadsnämnden
skulle ta upp ärendet om bygglov. Men efter det här informationsmötet så har Bygg-
nadsnämnden avvaktat och beslutet är skjutet på framtiden.

Till slut orkade inte Byggnadsnämnden, Invandrarverket och representanterna från
Norrköpings kommun med att höra alla protester så de avslutade mötet och åkte
hem.

Då börjar Roger Lind och jag dela ut flygblad till alla som lämnar möteslokalen.
Det är då som det här flygbladet om flyktingarnas möbelbidrag delas ut. Ungefär
200 flygblad delar vi ut.

Dagen efter kunde vi i Norrköpings Tidningar läsa att det var en invandrarfientlig
organisations medlemmar, som inte ens var från Kimstad, som tog över mötet och
att de var ditresta proffstyckarrasister som piskade upp stämningen.

De fick ytterligare vatten på sin kvarn när rasistiska slagord sprejades på en bil
som tillhör en av flyktingföreståndarna. Sedan var debatten i full gång och insändar-
sidorna i folkbladet och NT ful1komligen överöstes med insändare, nästan samtliga
var emot en förläggning.

Norrköpings Tidningar är en av de få tidningar, där man har kunnat föra en helt fri
debatt om flyktingpolitiken. Många kritiska insändare mot flyktinginvandringen har
publicerats, men efter det här var det helt stopp. Däremot kallade man Kimstadbor-
na för fascister.

Vägrade tro
Myndigheterna vägrade tro att det var Kimstadbor som hade protesterat. Så man
lyste ett nytt möte till tisdagen den 13 mars. Den här gången kom man, om inte
bättre förberedda så åtminstone med tio gånger mer folk.

Massmedia hade också vaknat och nu var, förutom tidningarna, också radio och
TV där. Jag trodde inte själv att människorna skulle våga protestera i samma omfatt-
ning som vid det första mötet nu när TV och Radio var där, men Kimstadborna var
ännu mera uppretade nu, efter att ha blivit hånade i massmedia.
Till mötesordförande hade man tagit med sig Kjell Norberg från kommunen. Han
satte hårda regler från början. Bara Kimstadbor fick yttra sig och man fick inte säga
vad man tyckte och tänkte.Man fick bara ställa frågor till panelen, som bestod
endast av socialdemokrater. Efter ungefär 20 minuters ordväxlande hit och dit, hur
synd det är om flyktingar, började Kimstadsborna ifrågasätta hela projektet. Den här
gången höll man sig till mötesreglerna och begärde ordet av mötesordföranden
innan man talade. Det kokade verkligen hos befolkningen och den utlösande faktorn
till det var att mötesinbjudan bara hade gått fram till delar av Kimstad, nämligen till
dem som var medlemmar av Kimstad Vägförening, vilket långt ifrån alla var. Dess-
utom kröp det fram att man hade "glömt" ett hyreshus med ett lQ-tal familjer i. Det
var inte så konstigt att de som inte fått någon inbjudan, återigen kände sig överkör-
da. Efter som det är ett litet samhälle, fick snart alla reda på när mötet skulle äga
rum. Det kom ca.300 personer och av dem var ungefär 295 motståndare till en flyk-
tingförläggning. Att jag kan veta det beror det på, att när någon sa någonting för en
förläggning så applåderade bara en fyra, fem personer. Men om någon sade nånting
mot en förläggning så applåderade i stort sett alla. Den här gången kunde inte myn-
digheterna undgå se, att det verkligen var Kimstadborna som sa ifrån.



Trots allt fick vi lite ny information, som dessvärre gjorde oss ännu mer undrande.
För det första förnekade man nu att det var en flyktingsluss som skulle byggas. Nu sa
man att det var en "tillfällig asylförläggning" , och det är en viss skillnad tydligen, bIa.
behöver man inte tidsbestämma en tillfållig asylförläggning. Hur många flyktingar
skulle det då komma till Kimstad? Ja, enligt det första mötet så varierar siffrorna
mellan 38-150 stycken.

Nu sägs det plötsligt att det skall bli 200 flyktingar, en ökning med minst 50 styck-
en, sen det första mötet. Vidare hade man ingen som helst kostnadskalkyl eller några
siffror på vad det är för driftkostnader för anläggningen. Men förnekade nu också, att
det överhuvudtaget var villor man skulle bygga, nu heter det plötsligt "bostadsrnodu-
ler".

Stor kritik riktades också mot att det skulle byggas på ett naturskyddat strövområde.
Inte mindre än fem Kimstadsbor har fått avslag på sina bygglovansökningar den se-
naste tiden. Detta med motiveringen, att det är ett naturskyddat område, eller rättare
sagt var! Nu är det ett "naturskönt" område och därmed är det tydligen fritt fram för
en flyktingförläggning. Man ifrågasatte också byggherrarnas syften i deras företag
som heter Wibacco AB. Det hade endast existerat i ca 3 månader, dvs samma tid
som deras bygglovsansökan har legat hos byggnadsnämnden. Det framkom en hel
del besvärande uppgifter om ägarna till Wibacco. De har bl a. gjort sig skyldiga till
svartbygge, vilket också har redovisats av NT och chockhöjning av avgifter i sam-
band med andra fastigheter de äger.

Wibacco AB hette tidigare Jonstorps Horsetrading AB. De är alltså f.d. hästhandla-
re, ja det är sant. De har sysslat med import av travhästar från Holland och Belgien till
Sverige. Nu skall de slå sig på en helt annan handel- den med flyktingar. All byggna-
tion i samband med flyktingförläggningen sker helt privat på kommersiell grund. När
flyktingförläggningen är fårdigbyggd så hyr Invandrarverket den av Wibacco, men
varken Invandrarverket, Wibacco eller någon annan ansvarig person i kommunen vill
lämna ut vad det här kommer att kosta för skatteb. Vi Sverigedemokrater har själva
försökt beräkna kostnaderna och kommit fram till att Wibacco AB kommer att tjäna
ca 22 miljoner/år och hela projektet kommer att kosta ca 35 miljoner/år för att ta hand
om ca 200 flyktingar. Christer Thelin

"Caramba" (igen)
De två ärkeproffstyckarna Annika Hagström och Jacob Dahlin har slagit till igen. Den
24 februari var det de "olydiga bondtölparna" i Kimsta som utsattes för en noggrann
granskning.

De kommentarer från det första Kimstarnötet man valde att visa var naturligtvis de
där argumenten i stridens hetta lät så korkade som möjligt.
Därefter följde en "debatt" nog så symptomatisk för dagens politiska klimat i åsikts-
monopolets Sverige. Den stod nämligen mellan friherrinnan Madelaine Ramel (fur
stor massinvandring), den etiopiske/pakistanske invandraren Billy Butt (för en ännu
större massinvandring och Sun Axelsson (för den allra största massinvandringen).
Dumheterna överträffade varandra som t ex här ett citat från Billy Butt: "Visst är jag
svensk, jag pratar om väder, dricker kaffe och är avundsjuk". Tala om förakt för det
folk vars skattebetalare göder honom och hans besök på lyxkrogar, dyra limosiner,
etc, etc.

Denne kulturberikare har minnsan själv gjort en nog så missionerande kulturinsats
för oss oupplysta primitiva svenskar, (som ju egentligen inte ens finns eftersom Sveri-
ge, enligt vissa personer, enbart är ett resultat av invandring) han har nämligen som



skivdirektör gett oss en minst lika betydelsefull kulturskatt som Bert Karlsson ...
Nämligen exponerat djupt urringade "sångerskor", (som de också kallas) med gup-
pande rumpor, som äldre herrar med fördel kan låta sig underhållas av, som t ex
Bert och Billy själva. De har verkligen lyckats skaffa sig en inkomst som förenar
nytta med nöje.
Om Billy Butt kan man säga att han verkligen har näsa för affärer. Och Bert Karls-

son själv har förresten, idealist som han är, ställt upp med att ordna fram förlägg-
ningsplatser för flyktingar för den blygsamma, nästan symboliska, summan av fem
miljoner kronor per år.

Vi svenskar får vara tacksamma att vi har ett TV -program som Caramba, som un-
derhåller oss på lördagskvällarna. Det kan vara skönt att slippa tänka ibland och det
gör verkligen paret Dahlin/Hagström sitt bästa för att vi ska göra, tack ska ni ha.

Anders Klarström

SD-Uppsala bildad
Lördagen den 24 mars höll SD möte i det
akademiska högcentrat Uppsala.
Ett trettiotal patrioter mötte upp och Anders
Klarström höll tal.
Efter talet och en kort paus med material-
försäljning diskuterades förutsättningarna
för bildande aven kommunförening samt
allmänna politiska frågor. Förutsättningarna
visade sig vara mycket goda. Tretton perso-
ner visade sig intresserade av att delta i
aktivt föreningsarbete.
Föreningen ska skaffa telefonsvarare och
postbox så snart som möjligt och har redan
en egen kopiator på gång.

Arbetsgrupper bildade
I Falköping och Mariestad har SD bildat ar-
betsgrupper den 31 mars.

SD-Malmös nya ansikte
Duktiga och energiska Susanne Jo-
nasson är numera talesman för SD-
Malmö. Ny adress är SD-Malmö,
Box 23502, 200 45 MALMÖ. Tel
040-190353

Stormöte i Göteborg
den 29 april kl 14.00. Plats: Dr Fries
torg, (6:ans spårvagn mot guldhe-
den) stora samlingssalen.

Kommande stormöten
SD kommer att hålla ett stort möte i
Stockholm den 2 juni. Mer informa-
tion och särskild kallelse kommer
senare. Medlemmar från hela Sveri-
ge är välkomna.

Leveransförseningar
På grund av partiets expansion uppstår ibland vissa leveransförseningar etc. Vi
hoppas alla medlemmar har överseende med detta. Ni som vill beställa extra flyg-
blad kan kontakta SD vecka 21. Då får vi in minst ett ton flygblad etc.

Tack!
SD tackar alla som regelbundet skickar in bidrag och vill gärna passa på att
markera att det är helt tack vare dessa enskilda bidrag som vi förmår att ex-
pandera såsom vi gör. Använd alltid postgiro 23 45 65 -O och märk talongen
" Allmänt bidrag" om Du vill stödja verksamheten.


