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- November var bara borjan!
Med c:a 10 manader kvar till valet har
Sverigedemokraterna redan tryckt gasen i
botten. Under den kyliga november manad
har det hallits inte mindre an 11 moten.

Vastkustturne
I samband med SD-Vast:s traditionsenliga
Gustav II Adolf-firande. runt 6 november.
pa skulle det haIlas sammanlagt 7 moten.
2 i Mondal. 1 i Uddevalla. 1 i Goteborg och
tre i Trollhattan. varav det sista inomhus.

Det hela drogs i gang i MandaI och gick
helt utan komplikationer. inte en enda
anti-demokrat inom synhall och det var
manga som var nyfikna pa vart national-
demokratiska budskap. Aven Goteborgs-
motet gick fint, over hundra ahorare varav
hogst ett tiotal utgjordes av motstandare.

Till motet i Uddevalla hade vara mot-
standare mobiliserat krafter fran hela
vastkusten, detta i kombination med att
man propagerat hart pa skolorna i narhe-
ten fick resultatet att man samlade nagot
over 100 personer. Nagra som daremot

:::: skulle varit
dar, men som
inte aIls var
pa plats var
polisen. som
gjort den klart
felaktiga
bedomningen
att det inte
skulle kunna

Stockholm 30 november

bli nagon motdemonstration. Utan polis
drojde det inte lange innan den samlade
pobelhopen attackerade motet som da till-
faIligt fick avbrytas.

De som drabbades varst av motdemon-
stranternas vaIdsutbrott var dock inte de
sverigedemo-
krater som
ingick i torg-
motesgrup-
pen. utan all-
manheten
run t omkring
dvs. askadare
och forbipas-
serande man-
niskor. Uddevalla 7 november

Anarkisterna gick barsarkargang i sta-
den och slog ner bade SD:are, journalister
och vanligt folk till hager och vanster.

Vissa utsattes for rena rama mordfbrso-
ken. Elisabeth Back, chefredaktor pa
BohusJanin~en, ar en av dem som fbrhopp-
ningsvis larde sig ett och annat denna dag.

Tidigare har hennes attityd till SD inte
varit varken saklig eller serios. men efter
att hon hotats av anti-demokraterna fick
hon i alla fall lara sig vilka som star for
valdet. hetsen och de allmanna djungelfa-
sonerna pa Sveriges gator och torg.

I Trollhattan var forvantningarna pa
topp nar vi kom till sta'n. I en veckas tid
hade Trollhattans Tidning (TT) skrivit
Mminstone en helsicla om oss varje dag,



Som vanJigt hotacJe soci- dia. Mall kan ulldra vad Karl XII
aJistiska terrorister med aU som hanl om vi valt att ha - For fjarde gc\ngen
stalla till med kravaller i en demonstration med ett Den 30 november hall
staden om polisen gay oss par. tre hundra deltagare - Sverigedemokraterna fbr
tillst<lnd att nyttja v<lra d<l hade vi troJigtvis blivit fjarde g<lngen ett mote i
demokratiska rattigheter. huvudnyhet i b<lde Syd- syfte att hogtidligh<llla min-

Detta hot fiek polis en att amerika oeh Australien! net av Karl XII, precis som
avsl<l var ~ .,/~t<.. forra aret befann vi oss pa
~o~s a ~;r~ ":~l~ii1t;~ltfrt~:::: Riddarhol~~~u~~~~ja~~:~

dagsmotet, ger begravd i
daremot giek en katafalk i
det tydligen AtlttJij¥h':' Riddarholms-

lId 1'· ·~:iW~~i~; k ka e es .N:<:::·<''',<, w;~::r~::;i;:~~:~«.t.@: yr an.

tion dar en motdemon- ;lr*~ i mellansverige:::::::::::::~~~i:::: ~Jrande Jakob
stratian fick tillstand. TRillS Samma dag (lordag) som ":::ilf4~i¥:;:: :::l.{~' E r i k s son
ATT DET INTE FANNS NAGON- stoket p<lgiek i Trollhattan.::::::::/EJl...wt~a samt IKL:s
TING ATT DEMONSTRERA hall SD-Uppsala torgmote i ordforande Matti
Mar!!! Enkoping. Oar var det Jarviharju.

\.1en, skam den som ger betydligt lugnare, over 50 Just detta med journalis-
sig, vi overklagade polis ens p~rsoner stod lug~t oe~ terna ar ganska kul. I vanli-
avslag till lansratten, som stilla oeh lyssnade till SO 1 ga fall bryr de sig inte ett
naturligtvis gay oss ratt. omkring en timma, till oeh dugg om vad vi gar. ofta

De bada torgmotena i med punkare oeh en hel del finns det ingen etablerad
Trollhattan genomfordes invandrare visade sitt journalist ens p<l
utan n<lgra storre problem. intresse p<lett seriost satt. Engelbrektsmarsehen, men
visserligen fanns det under Tv<l helger senare halls den 30 november luktar det
de b<lda motena omkring det for forsta gangen sedan kravaller oeh da finns det
200 skranande anti-demo- valrorelsen 1994 moten i ju alltid en ehans att salja
krater pa plats, men trots Hofors oeh Sandviken, tva losnummer med orden
detta lyekades vi under det orter dar SO numera har "blod" , "kravaller" oeh
forsta motet intressera c:a aktiva arbetsgrupper. "gatustrid" pa. En artikel
80 ahorare oeh over 200 till Det yore fel att saga att blev det i alIa fall om arets
det andra motet. motet i Hofors blev nagot Karl XII-manifestation.

Det mest otroliga var den massmote. men i Sand - detta i Expressen av alIa
kraftigt overdrivna media- viken loekade vi c:a 30 aho- tidningar.
bevakningen. Trots att det rare samt nagra vansteran- Det yore fel av mig att
bara rorde sig om ett van- hangare som delade flyg- kalla denna artikel bra,
ligt torgmote. som vilket blad. ~andv.ike~motet hela artikeln genomsyrades
som heIst blev det huvud- resulterade 1 en tldnmgsar- av fbrakt oeh avstandsta-
nyhet i Trestadsomradet i tikel oeh att vi namndes i gande - sa direkt objektiv
en hel veekas tid. det SVT:s lokala nyhetssand- var den nog inte. Men med
intresserade aven riksme- ningar. SD:s matt matt var detta



nastan ett historiskt ogon-
blick. Lugnt och sakligt for-
klarar artikelforfattaren.
Jan Lindstrom, att det inte
fanns nagra ligister. skinn-
skallar eller andra oonska-
de element pa motet

Han skrev art \1ikaeJ
Jansson talade om demo-
kratiska varderingar. om
problemen med anti-demo-
kratiska krafter i landet.
om invandringspolitiken
och om de mobiliserande
na tionaldemokra tiska kraf-
terna ute i Europa.

Han gick t.o.m. sa langt

som art beskriva .\likael
Jansson som: "ingen oaven
talare". vilket med tanke pa
Expressens sedvanliga
sprakbruk i vara samman-
hang tarde betvda au de
ser Jansson som en a\' lan-
dets framste taJare.

Av nagon underlig anled-
ning gick han aven in pa
det faktum au partiet fak-
tiskt forandrats sedan valet
1994. De som media alska-
de att fotografera och inter-
viua ar inte langre valkom-
na - vilket man ocksa Ivck-
ats uppfatta.

Jan Lindstrom beklagar
sig over att han. som jour-
nalist. i det narmaste blev
attackerad pa Klarstroms
tid. Han tillade att nu for
tiden ar manniskorna pa
SD:s moten trevliga och
riJlmotesga.ende.
Avslutningsvis konstaterar
han att d~ vi biod pa gratis
gloM ute pa Riddarholmen
\'ar der inte sa mvcket som
skiljde oss fran "knallarna"
uppe Stortorget i Gamla
Sta 'n - det skulle vara det
art "knallarna" inte bjod pa
Janssons frestelse da~

•• ••
DJ4n nOK DEN 9U£EN ...

Skall man se till debatten angaende vad som sands i vara TV-kanaler tyeks det som
det sands alledess for mycket vald oeh hat, vald oeh hat saljer doek har det visat sig.
Under den parollen verkar det som SVT bestamt sig att aven fylla vara TV-apparter
med vald oeh hat under sjalvaste julhelgen, oeh for att visa att man minsann menar
allvar har man bestamt sig for att anvanda Sveriges mest hatiska person, kvinnan
som gav kvoteringen ett ansikte: Alexandra "Krokodopolus" Pasealidou.
Svensken och svenskan skall bcri-
kas, darom rader ingen tvekan.
Riktigt vad de "kall berikas rill
har dock inre framgarr riktigr.
.\lIen ser ma n ti 1\ de bcreenden
"om ar framrradande hos Jc
Berikare som srandigr srr()mmar
()ver vara granscr och vilka hand-
lingar som faljer i deras spar bar-
jar vi fa nagon form av ide. Villd,
droger, missanpassmng, dcka-
dens, valdtackter! Och det ar
klan, vem passar barrre an faretrada dena nya
Sverige an fraken Pasealidou - det ar rroligrvis darfar
hon dyker upp i TV-rutan under ju!.
Det ar manga som skrivit oeh nngt till SD aeh undrar
om vi inre kan gara nagat at elander, det kan vi
narurligtvis inrc. Vi far helt enkelr Se derra som cn

finr an ra nya intryek. Der kan-
~ke inte ar nagon dum Ide arr
hyra llr rill exempel vara ~amla
och rrisra julklappsrim. An ,kn-
va "Om Jy inte gillar dcnna fan
kornmcr ja ~kllra din, morda Jig
tan. Qvcrallr bladd Jer blirr".
Dessurom ar man, minst sagr,
nyfiken pa hur de firar jul i
Kongo (art de inre ar krisma ar
irrelevant), varfar jag skall kanna
nllg skyldig nar jag atcr Julskinka

oeh hur jag bast kan ersarra Olin gran med en palm.
SD-Blllletinen kan faresten redan nu avslaja vilka
som kammer atr trangas i TV-rlltan nasra jlll:
Pasealidou (naturligtvis), Saddam Hussein, Stig
Bergling, Tomas Qvick aeh eventllellt Satan sjalv.

"Ni fatter ingenting.
Ingenting. Ingenting
(...) Ni skall vara glada
aU jag ar sa valanpas-
sad."

Alexandra Pasealidou

aBS VIKTIGT! aBS VIKTIGT! aBS VIKTIGT! aBS VIKTIGT!
Forbud mot unifonnsliknande kHidsel vid alIa SD-aktiviteter!

Genom att fotografera eller omtala mUnniskor som under SD-akti\'iteter burit uniformsliknande
Idiidscl har journalister tidigare lyekats alt ralskeligen utmttla S\'erigedemokraterna som ett odemo-
kratiskt parti.
An\'iindning a\ stldana kliidesperscJlar har diirft)r mrbjlldits i samhand med \tlra akti\'iteter. Den
sorn trotsar r{)rbudet anisas. Om det rinns praktisk alllcdlling alt rrtlllgtl bcstiirnmclscn. I.c\.. \ it! \is-
lelsc i skog oeh mark. mcdt!cla" 1I1llbntag i kallclsc. (Riksslyrclscll)



Svensk kriminalv6rd
sl6r nya rekord

Under sommaren har \'i via media
kunnat ta dcl av annu ell aroryllt
kapitel inom svensk kriminaldird.
Amnet denna "<"Ill" varden sa kalla-b b

de "Familjen" i Borlangc.
Snarare tack vare ligisternas drog-
vanor an polisens beslutsamhct har
vissa ledande personer i denna
brottsvag kunnat gripas, en av dessa
val' ledaren som i media fatt namnet
Johnny. Trots att man gripit en
sadan slyngel, och i och med det
kunnat statuera exempel for ovriga,
har man helt enkclt sjabblat bort
chansen att gora nagot liknande.
Sjalva vardplanen (strof! tycktes
aldrig varo oktuel/t) val' en solig
segel semester i vastindien och dar-
efter inackordering i Florida dar
Johnny skulJe trana boxning. !-Ian
fick chansen att trana pa samma
gym som bland andra ''svenskcn''
George Scott.
Man kan undra lite l)Ver vilka signa-
ler delta sander ut till Johnnys
ligistkamrater och andra ungdomar,
nar viUd, narkotikamissbruk och
skadegorelse uppmuntras - for all
inte saga uppmanas - pa detta satt.
Vore det iute battre att vi satsade
dessa skattepengar pa ungdomar
som verkligen skoter sig och
anstranger sig, samtidigt som vi

laser in brottslingar hakom !iis och
born, dar de hor hemma. i\1cd
Expressens hjalp rick vi besi:>ka
Johnny i Florida dar han nekade till
att han levde nagot Iyxliv, den
stackars pojken fick ju ga upp
klockan sex pa morgonen. Det droj-
de dock inte lange inuan Johnny
tyckte att han hade fatt ordning pa
sitt liv, sa sade han i alla fall. Men
han trottnade snart pa till varon dar
och satte sig helt sonika pa ett f1yg-
plan och akte hem till Sverige och
Dalarna igen (hur han nu hade rad
med det?).
~vtyndigheterna tyckte dock inte att
projektet hade misslyckats for
Johnny hade ju sjalv an malt sig nar
han kom hem.
\'i andra, som lever lite narmare
\'crkligheten, kunde beskada denne
Johnny pa en av stadens pubar
redan samma hall och det drojde
inte Iange innan han hittade nagon
att braka med. Pa socialtjansten val'
de inte oroadc utan "varden" rorsat-
te, detta i en vecka innan Johnny,
tillsammans med ett par kamrater,
akte fast for ett inbrott, narkotikabe-
rusad och knivbevapnad dessutom.
In med Johnny innebar, som ni sett,
ett snabbt ut med Johnny - sa ocksa
denna gang. Sedan drojde det en

"Fran valfardsstat till fattigland!"

F6rfattaren. fd. kommundirekt6ren Tommy Ulmnas. har c:a
30 aI'S erfarenhet av spelet bakom kulisserna i den offentliga
sektorn. Boken gel' dig en logisk f6rklaring till an aUt har blivit
sa mycket samre i Sverige. Denna 204 sidiga bok, bekraftar
dina egna tankar om eHindet i dagens Sverige. Best~Hl den Nu!!!

Pris: 195:- (Inklusive porto) Postgiro: 23 45 65-0

vccka innan den unge mannen blev
tagcn ater igen - denna gang for ran
i Krylbo. Men som vi vet spelar det
egentligen ingcn roll om han aker
dit eller inte. "Jag har nu forbattrat
mig 1000%" forklarade Johnny och
val' snart ute pa gatan igen.
Den senaste incidenten med Johnny
som huvudperson kom ett par dagar
in december, da hade han tydligen
besUimt sig for att spela pa borta-
plan, i Stockholm, dar han roade sig
med att skjuta mot en krogvakt sam
inte slappte in honom.
Failet Johnny ar minst sagt tragiskt
- inte p.g.a. att en manniska sam
aldig fiilt nagra normer begar brott -
det ar namligen inte sa konstigt.
1\ten att vara hogt avlbnade politiker
och byrakrater inte reagerar utan
snarare tycks uppmuntra kriminellt
beteende. Skulle detta skett under
ett s\'erigedemokratiskt styre skulJe
det sell helt annorlunda ut • da
skulle den unge Johnny suttit i
arbetsHiger!
A\'slutningsvis kan man val papeka
att aUt snack am att det val' fel att
skicka Johnny tel' sig lite markligt.
Att spendera pengar pa att skicka
Jigister over Atlanten ar namJigen
inte ails fel - problemet ar snarare
att de kommer tillbaka.



1997
Aret sam gick

Sa var 1997,
Sverigedemo-
kraternas tionde
verksamhetsir,
over och avslu-
tat. Detta var
det tredje "fOr-
beredande-
infOr-valet-aret"
i partiets histo-
ria. Det kanske
ar fel att jamfO-
ra 1990 och
1993 med 1997
med tanke pa

.att organisatio-
nen vaxt till sig
ordentligt under
aren. Ett fak-

turn ar att aktivitesnivan inte ails gar att jamfo-
ra. Det enda ar som partiet varit mer verksamt
an detta kan mbj ligtvis ha varit valaret 1994.
Arets Engelbrektsmarsch, som trots namnet ime
rorde sig en meter, var den sjunde i ordningen
och lockade ett hundratal deltagare.
Torgmc)teskampanjen smygstartade i Varberg,
men drogs i gang pa riktigt i och med national-
dagsfirandet i Ystad och forsatte med Skane-
delen av sommarturnen. Hela sommarturnen
gay otroligt mycket publicitet, nastan vart end a
mote i var enda stad blev omnamnt i nagon
media. Skulle vi ha betalt for all denna reklam
sa skulle det ha kostat oss flera miljoner.

Val nere i Skane passade vi pa att bilda Nord-
Nat, ett samarbete mellan nationaldemokratis-
ka partier i Danmark, Finland, Norge och
Sverige.
Sommarturnen arbetade sig sakta men sakert
upp genom landet och olika stader - den som ar
mer intresserad av turnen kan lasa i SD-Kuriren
nr 32. Etter detta foljde politikerveckan pa
Gotland, dar vi aven i ar dominerade helt da de
ovriga partierna verkar ha trottnat pa Visby.
Dessutom fick vi tillskott i SD-organisationen i
form av avdelningar i Visby, Haninge, Gavle/
Sandvik en, Hofors och Kristianstad.
Under hasten halls det manga moten i mellan-
sverige, dar de pa Sergels Torg och i Uppsala
bade blev de mest stokiga och mest lyckade .
Nasta punkt pa planeringen var hjaltekonung-
arnas egen manad, November, da halls 11
moten pa flera stallen i landet, men det dar kan
ni lasa om i borjan av bulletinen.
Aven SD-Kurirens utgivning har borjat ordna
till sig precis som ungdomsfOrbundet SDU.
Andra verksamhetsomriden som hade ett bra ar
var Radio-SD, Ung Front, SD-bulletinen samt
alla olika lokala bulletiner, ingen namnd, ingen
gIomd.
Nar det galler flygbladsfronten sa har det aven
har jobbats energiskt pa sina hall. Rimligtvis
har det delats ut en bra bit over 500 000 blad.
Sammanlagt holl vi i af 71 st. extern a moten
oeh ett hundratal interna.
Nu lagger vi 1997 till handlingarna och bryter
med samlade krafter in i valaret 1998

DU HAR VAL INTE GLOMT...

SD:S 10-ARS JUBILEUM!!!
Plats: Stor-Stockholm Tid: 7 februari
Pris: 250:- (Observera den kraftiga prissankningen! De som betalat in 500:-
far na turligtvis tillbaka 250:-) Betalas in pa postgiro: 613 25 35 - 3 senast
98-01-06. Ange tydligt for vem eller vilka inberalningen galler.
Ingar: Treratters middag samt skriften "SD 10 ar"
KlJdsel: Kavaj
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www.sverigedemokraterna.se
Sverigedemokraterna har numera en egen
domanadress pa internet. Var mycket duk-
tiga IT-grupp, bestaende av Bjorn Soder,
Lund, Jimmie Akesson, Solvesborg och
sist men inte minst den enhalligt valde IT-
ansvarige, Martin Karlsson, har byggt upp
en hemsida som ar mycket bra och battre
kommer det att bli. Vi som har foljt deras
IT-utveckling genom SO/SOU-Skanes olika
hemsidor har verkligen sett utvecklingen.
Fran de forsta stapplande stegen till
dagens genomarbetade hemsida.

Reaktionerna har inte latit vanta pa sig.
F6rsta tiden hade vi en gastbok respektive
en debattsida dar bes6kare kunde skriva.
Dessa sidor var mycket valbesokta och
populara. Da sidorna var oppna for alia,
vare sig ville eller kunde vi, censurera
inlagg. Detta forde med sig att allskons
tokstollar skrev in olika forvirrade inlagg
och aven skickade med diverse bilder
(porr) och lankar till olika odemokratiska
organisationer. Detta medforde att sidan
stoppades tills dess att gastboken och

debattsidan plockats bort. Tyvarr tog det,
efter att vi plockat bort sidorna, ett par
dagar att komma igang igen, men detta
beror helt och hallet pa att leverantoren
inte hade mojlighet att koppla upp oss
omedelbart igen. Forhoppningsvis kom-
mer vi att kunna komma tillbaka med gast-
boken och debattsidan framover.

Meningen ar, pa sikt, att alia lokalfore-
ningar som viII, skall ha egna hemsidor
som man nar via SD-Riks doman. Da
detta ar helt upp till respektive kommunfor-
ening galler det att alia som ar intressera-
de av att hjalpa till tar kontakt med sin
lokala f6rening alternativt kontaktar IT-
gruppen, lampligen via E-post. De fore-
ningar som viii vara med men inte kan
nagonting om IT eller ens innehar en dator
kommer att kunna fa hjalp med att komma
igang.

Givetvis kommer samtliga lokala SD-
adresser och' telefonnummer att finnas
med oavsett om foreningen har en "egen"
sida eller ej.

www.sverigedemokraterna.se
I - ~tlnbibtltct! fut! ~bCt!igc -
Alla ni som var SD-medlemmar under 1993 och 1994 kommer sakert iMg att vi samlade in kandidater
till kommunfullmaktigevalen via SD-bulletinen, nu ar det dags igen. Naturligtvis behover du inte vara
villig att sitta i kommunfullmaktige for att vara kandidat i valet, vi behover s,h'al utfyllnadsnamn som
gruppledare. Blanketten skickas till SD-Riks: Box 200 85, 10460 Stockholm. Fragor: 08-6412011.--------------------------o Sjalvklart staller jag upp for SD i valet -98!
Namn: _
Adress: _
Postnummer och ort: _
Telefon: _

http://www.sverigedemokraterna.se
http://www.sverigedemokraterna.se


SD-Borlange
Box 2050
781 02 Borlange
Tel: 070-7540127
Pg: 4922041-1

SO-Dais Ed
Box 113
66800 Ed
Pg: 6445457-2

SO-Gotland
Box 1478
621 25 Visby

SO-Gavle / Sandviken
Box 190
811 23 Sandviken

SO-Goteborg
Box 30036
400 43 Goteborg
Tel: 031-41 7244
Pg: 38 05 85-0

SO-Halland / Laholm
Box 6006
312 06 Mellbystrand

SD-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Tel: 08-7450813
Pg: 290082-7

SD-Helsingborg
Box 13045
250 13 Helsingborg
Tel: 070-7524453
Pg: 935779-9

SO-Hoor
Box 545
24326 Hoor
Pg: 4379576-4

SD-Kavlinge
Box 99
244 22 Kavlinge
Pg: 191488-6
Tel: 070-7407587

SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund

SD-Malmo
Box 7061
20042 Malmo
Pg:6171116-4

SD-Norrkopi ng
Box 10071
600 10 Norrkoping
Pg: 198335-2

SD-Sala
Box 17
73321 Sala
Tel: 0224-12453
Pg: 924027-6

SD-Sk~me
Box 545
24326 Hoor
Tel: 0413-53043
Pg:423812-7

SD-Stockholm
Box 6003
129 06 Hagersten
Pg: 85 92 83-4

SO-Sundvall / Timr~
Box 3060
850 03 Sundsvall
Tel: 060-500608
Pg: 21 5542-2

SO-Tierp
Box 19
74802 brbyhus

SD-Trollhattan
Box 7045
461 07 Trollhattan
Tel: 070-8481454
Pg: 491 7622-5

SO-Uddevalla
Box 7045
461 07 Trollhattan
Tel: 070-7540467
Pg: 8343913-3

SO-Uppsala
Box 1932
751 49 Uppsala
Tel: 070-7400336
Pg: 798357-0

SD-Vaxjo
Box 489
351 06 Vaxjo

SO-Ystad
Box 78
271 22 Ystad
Tel: 070-8653146
Pg: 6433061-6

SO-orebro
Box 526
701 50 brebro
Tel: 019-2741 70
Pg: 4809996-4

Den
Svenska

Stats-
skulden

Sveriges statsskuld var den
30 novernber 1997:
1443004449686:-

1443 rniljarder kronor!

Foregaende redovisning lag
den pa 1424200588624:-

S~lIedes en forsarnring pa
18,8 rniljarder.
Skuldrantan pa detta
belopp Jigger pa ca: 100
rniljarder om aret.
Var forhoppning aU inte
behova utoka stapeln over
1500 rniljarder borjar
snart kornrna pa skarn.
Vi far se vad sorn hander
till nasta bulletin ...

Vi viii ha fort-
farande ha
pressklipp!

Det skrivs om oss nastan
hela tiden! Och over hela
landet! Darfor viii vi att
Dufortlopande skickar in
urklipp till oss, for att vi
skall kunna fylla pa vart
partihistoriska arkiv.
Sa, nar Du laser nagot
om oss i tidningen:

Skicka in
det!

Ange datum samt vii ken
tidning klippet kommer
ifran, detta ar ett maste
om vi skall kunna ha en
serios kallhanvisning!
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VAL- 300000 v
FONDEN 290000 Z~

FbRRA ~
REDOVISNINGEN 280000 ~~

114877,02 KRONOR. ~
FR.O.M. 971028 HAR 270000

~FbLJANDE BIDRAG
INKOMMIT PA 260000 ~

~
POSTGIROKONTO: 250000 ~6293270-2.

240000
Jens, Helsingborg 39:- VAnneli, Stockholm 100:-

230000 ZSteve, Trollhattan 100:-
Goran, Goteborg 100:- ~
Marie, Haninge 100:- 220000 Z
'KommunistlJEkarrpare i Basta:f. 200:- 'J)
Tomas, Borlange 200:- 210000 :0
KennY,Kungsgarden 500:-

~Lillemor, Spanga 500:-
Anders, Stockholm 500:- 200000 eTage, Alingsas 75:-
Gosta, Huddinge 100:- 190 000

~Ulla, Taby 200:-
Stig, Goteborg 50:-

180 000
'J)

Reine, Vanersborg 50:- ~
'J)

Patrik. Goteborg 100:-
~Paul, Enskede Gard 100:- 170 000

Mats, Norrkoping 50:- ~
Ann-Marie, Stockholm 100:- 160000Fredrik & Tina, Goteborg 100:-
Peter, Goteborg 300:- ZSeppo, Arsta 100:- 150 000
Mikael, 6rebro 100:- ~
Michael, Helsingborg 250:- 140 000 ~
Olle, Billinge 200:-

~Andreas, Lund 250:-
130 000 ~Tobias, Stockholm 50:-

Ulf, Soderala 100:- >Joakim, Goteborg 100:-
Karl-Ivar, Kalmar 50:- eAnn, Trollhattan 100:-
Per, Goteborg 100:- C)Dan, Uddevalla 200:- ZTage, Alingsas 75:-
Tomas, Borlange 100:- ~
Pensionar, Laholm 50:- ~
Gosta, Laholm 200:- 0
Torkel Olsson 500:- ZAnneli, Stockholm 100:-
Roland, Kalmar 200:-

~Sten, Huddinge 1000:-
Goran, Goteborg 80:- ZPatrik, Goteborg 100:- ~
Steve, Trollhattan 100:- 'J)
Anders, Stockholm 500:- 'J)
Mats, Norrkoping 50:- ~
Mikael, 6rebro 100:-

~Greta, Vasterhaninge 200:-
Kenny, Kungsgarden 536:-
Maria, Jorlanda 3000:-
Leif, Spang a 200:- ~Seppo, Arsta 200:-

~Steve, Trollhiittan 100:-
Tomas, Borliinge 100:- 'J)

~
SUMMA 971209: 0

127532,02 KRONOR.

I NVESTE RI NGS-
FONDEN

FR.O.M. 970903
HAR F6LJANDE

BIDRAG INKOMMIT PA
POSTGIROKONTO:

6070308-9
Mikael, 6rebro 100:-
Paul, Enskede Gard 100:-
Mikael, 6rebro 100:-
Hans W. 60:-
Mikael, 6rebro 100:-

Summa 971203:
460 kronor

Investeringsfonden kommer tran
och med nu tillbaka iSO-Bullen.

Forra fonden avslutades pa
20800:-. Av detta anviindes
12600:- till inkop av en hogtalar-
anlaggning for torgmoten. Atersta-
ende 8200 kommer att anvandas
till ytterligare en anlaggning vilket
mer an val kommer att behovas
under valrorelsen. Denna kommer
dock inte att kopas in forran det
blir aktuellt, dvs under varkanten.

Malet denna gang ar nagonting
som vi som arbetar pa kansliet
lange har efterlystl Namligen en
ny laserskrivare. Var gamla "ang-
drivna" skrivare borjar namligen
sjunga pa sista versen da den har
hangt med ett bra tag.

Vantetiderna pa utskrifter ar
inte roliga da den inte ens har
"eget" internminne.

Exakt vad vi ska investera i ar
- som alltid nar det galler datorer
och datortilibehOr - inte helt klart.
Men om vi skulle kopt en i dagsla-
get skulle en "Apple laserwriter
4/600" for ca 7000:- troligen vara
det som "galler" for oss.

Dartor satter vi malet for inves-
teringsfonden pa 7000:- och hop-
pas att detta snart kan uppfyllas.
Ju forr desto mer nytta kommer vi
att ha av skrivaren infor stundande
valrorelse.

Glom inte nasta gang Du ska
betala rakningarna: Ta ett blankt
inbetalningskort, fatta pennan och
skriv "Investeringsfonden", namn
och ort eller ev. pseudonym samt
siitt in valfritt belopp pa postgiro
nummer: 6070308-9.

Tack pn torhand onskar kansli-
personal en.


