NUGAR

SVERIGEDEMOKRATERNA
pA OFFENSIVEN I MOLNDAL!
1998 var Sverigedemokraterna
bara mlgra roster fran ett mandat i
Molndals kommun. Var ambition ar att ta minst ett flertal mandat
2002, men vi viII ocksa bygga upp en stark lokalforening for att na
annu storre framgangar i framtiden.
Sverigedemokraterna
i Molndal ar en vaxande skara som forutom
politiska aktiviteter ocksa har en del andra aktiviteter tillsammans,
som grillfester, restaurangbesok m m.
Dc nationclla particrna runt om i Europa vaxer snabbarc an nagonsin
vilket ocksa marks i vara Nordiska grannlander. INorge har
Fremskrittspartiet fatt over 20 «to:j:4¢::$.~n~~teopinionsmatningarna
och Dansk Folkeparti ig~~~[,~I:llit::p~~§~t~tl5
%. De kraftiga
nationella vindarna n1afket6cksa:·yj~MjnQm Sverigedemokraterna.
Molndal ar bara :2;exm~ry~~I~n~l~l;lI8IDm~ner
dijf:yart parti har fatt
manga nya fTlr:qr~mJR~f;'i~~m~~~~~iiBdrrormagor sedari·forra valet.
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Sverigedemokraterna.
Som betalande medlerri:gertluett
ekonomiskt
stod till en rorelse som arbetar for Sveriges b~~t~:;·ViJIdu dessutom bli
aktiv, vilket vi hoppas, sa finns det massor aJt:gp'f~Fdela ut flygblad,
affischcra, skriva, delta i moten m m. Ho~:~y::~~g~a berattar vi mer .
.;:::~~:
~:~:~:::~:~::::;
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Sverigedemokraterna

.

ar framtidens fq~16tgr;e.

- For tradition och omtanke!

Sverigedemokraterna i Molndal
verkar for:
-Att handikappomso.·gen i Molndal maste efTektiviseras
Alia medborgare skall ha ratten att leva ett dragligt liv. Personer med handikapp bor erhalla extra stod for att kunna ta sig ut i arbetsmarknaden.
-Att kommunen p.·io.·ite.·a.· mer pengar till aldringsva.·den
Vara aldre, som genom sitt slit och arbete byggt upp vart snart svunna valstiindssamhalle, maste behandlas med respekt och omsorg. De resurser
kommunen avsatter till de aldre, framfor allt da de som befinner sig pa
vardinrattningar, ar otillrackliga. Vardnadsyrket maste bli mer attraktivt
med hogre ersattning och mer personal.
-Att nedlaggningshot mot akutsjukvarden inte skall fa existera
Molndalsborna skall inte behova aka till storre sjukhus med langa vantetider och fullsandigt blockera andra akutmottagningar.
-Att psykakuten maste ha oppet dygnet runt
Det ar skamligt att svart psykiskt sjuka inte har nagonstans att ta vagen nattetid.
-Att bidraget till de pensiona.·er som i hemmet va"dar sjuka anhoriga
aterinfOrs
Detta system blir bade billigare och mer humant mot de sjuka.
-Att vi slar vakt om den kommunala bamomsOl'gen
De eviga besparingar och nedskarningar som barnomsorgen drabbats av
maste fa ett slut. Omsorgen om vara barn maste ha hogsta prioritet.
-Att alia nedlagda postkontor aterinfO."s
Manga manniskor har'drabbats hart av alia neriagda postkontor i Molndal,
personal en har ett storre tryck an nagonsin pa posten pga. alia uppsagningar
och detta ger i sin tur dalig service. Manga aldre och handikappade har
svart att ta sig de manga kilometrarna for att komma till postkontoren. Sma
foretag som varit beroende av kontoren har antingen fatt stanga eller flytta.
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