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Du sitter nu med det allra första numret av SD Södermanlands nyhetsbulletin framför dig. 
Numret bjuder främst på allmän information som kan vara bra att ha för dig som medlem, 
och ger också några smakprov på vad som skett i länet sedan valet. Hädanefter kommer 
bulletinen att ges ut med en till två månaders mellanrum, och varje nummer kommer att 
bjuda på de senaste nyheterna från Sverigedemokraternas verksamhet i länet.  

 
 

Distriktsårsmöte 
Lördagen den 12 mars hölls SD Södermanlands årsmöte i Stadshuset i Eskilstuna. Det var en lyckad 
dag med god uppslutning, hela 36 medlemmar deltog i mötet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny distriktsstyrelse valdes för 2011:  

 
Från vänster: Therese Borg, Kim Fredriksson, Adam 
Marttinen, Stefan Jacobsson, Sven Bager, Frida Grundström. 
Ej med på bild: Bertil Malmberg, Per Johnsson. 

 
Ordförande - Adam Marttinen  
 
Vice ordförande - Kim Fredriksson  
 
Andre vice ordförande - Sven Bager  
 
Ledamot, sekreterare - Therese Borg  
 
Ledamot - Stefan Jacobsson  
 
Suppleant - Bertil Malmberg  
 
Suppleant, kassör - Per Johnsson 
 
Suppleant - Frida Grundström  



 
 
 

Fyra Sverigedemokrater i Södermanland jobbar heltid med politik och partiarbete. 
Efter framgångarna i valet har förutsättningarna för det politiska arbetet förändrats radikalt. Dels tack 
vare ett högre partistöd, men framförallt tack vare arvoderade uppdrag och tjänster i landstinget samt i 
Eskilstuna kommun. Hela fyra personer i distriktet kan nu på heltid ägna sig åt politik och partiarbete. 
Dessa personer presenteras nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adam Marttinen är bosatt i Eskilstuna 
och är ordförande i distriktsstyrelsen samt 
vice ordförande i SD Eskilstuna. Han är 
gruppledare för SD i landstingsfullmäktige 
och dessutom gruppledare på 10 % i 
Eskilstuna kommunfullmäktige. Utöver 
detta har han ett antal övriga 
förtroendeuppdrag i landstinget, i 
kommunen och i partiet. På gymnasiet läste 
Adam mediaprogrammet. Han är också 
utbildad yrkesförare och har jobbat som 
säljare inom dagligvaruhandeln. 

Stefan Jacobsson är bosatt i Stallarholmen. 
Han jobbar som politisk sekreterare på 10 % i 
landstinget, och är gruppledare i Strängnäs 
kommunfullmäktige. Vidare är Stefan 
ledamot i distriktsstyrelsen och i 
landstingsfullmäktige, samt ordförande i SD 
Strängnäs. Han har ett antal övriga 
förtroendeuppdrag i landstinget, i Strängnäs 
kommun och i partiet. Från och med 1 april 
kommer Stefan att jobba på heltid som 
distriktsombudsman åt SD Södermanland, och 
han lämnar då sitt nuvarande arbete som 
idrottslärare i grundskolan. Som 
distriktsombudsman kommer Stefan att 
ansvara för att samarbetet mellan 
kommunföreningarna i distriktet förbättras, 
han kommer att ha hand om alla ärenden som 
rör medlemskap samt ansvara för 
medlemsaktiviteter, och han kommer att 
vidarebefordra synpunkter och frågor från 
medlemmar runt om i länet till 
distriktsstyrelsen. Ni når honom på 076-
7982100, eller via mail: 
stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se 

Therese Borg är bosatt i Eskilstuna. Hon 
jobbar som politisk sekreterare på 90 % i 
landstinget och på 26 % i Eskilstuna 
kommun, och är pressekreterare för SD 
Södermanland och SD Eskilstuna. Vidare 
är Therese ledamot i distriktsstyrelsen, i 
landstingsfullmäktige och i Eskilstuna 
kommunfullmäktige, och hon har dessutom 
ett antal övriga förtroendeuppdrag i 
landstinget, i kommunen och i partiet. 
Therese är utbildad kemi – och 
biologilärare, och har jobbat som lärare på 
högstadiet samt inom kommunal 
vuxenutbildning. Utöver detta har hon 
arbetat som hästskötare, bageriarbetare, 
industriarbetare och under en kort period 
som kanslisekreterare på SD:s 
riksdagskansli. 

 

Kim Fredriksson är bosatt i Eskilstuna 
och det är i huvudsak kommunpolitik han 
ägnar sig åt. Han är gruppledare på 70 % i 
Eskilstuna kommunfullmäktige, och har 
ett antal övriga förtroendeuppdrag i 
kommunen. Utöver detta är han ersättare i 
landstingsfullmäktige, ordförande i SD 
Eskilstuna och vice ordförande i SD 
Södermanland. Kim är utbildad svetsare, 
plåtslagare och reparatör och har arbetat 
på Volvo CE i Eskilstuna. Utöver det har 
han studerat statsvetenskap på högskolan 
under en termin. 

SD har fått insynsplatser 
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i mars 2011 
beslutades att SD får insynsplatser i samtliga nämnder i 
landstinget i syfte att ge god insyn i det politiska 
arbetet. En insynsplats innebär rättighet att närvara 
under sammanträden och att yttra sin åsikt, dock ges 
ingen rösträtt. SD:s ledamot Stefan Jacobsson yrkade i 
landstingsfullmäktige på att platserna ska vara partiets 
istället för personliga, dock vann inte detta yrkande 
något gehör. Därmed kan ersättare inte kallas in vid 
eventuell sjukdom eller annat förhinder. 

mailto:stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se


 
 
 

Motioner 
I landstinget har SD ännu inte lämnat in någon motion. Istället har arbetet hittills kretsat mest kring 
nomineringar, formaliteter, utbildningar, nämndsammanträden och gruppmöten. I några av 
kommunerna i distriktet har det dock lämnats in desto fler motioner. Dessa har handlat om vitt skilda 
områden, såsom exempelvis återvinning av petflaskor och burkar, studieverkstäder på kommunala 
skolor, satsning på klassmorfar i skolorna, ensamkommande flyktingbarn, äldreomsorg, samt 
delegationsbesök till en ”Sensitive urban zone”. Just nu pågår också ett arbete med att samla in alla 
motioner som lämnats in i hela distriktet till en regional motionsbank, så att information om vad som 
sker i de olika kommunerna lättare ska kunna delges alla medlemmar hädanefter.  
 
 

 

Numrets utvalda citat 
Vår kritik av den misslyckade invandrings- och 
integrationspolitiken har ingenting med rasism att 
göra. Sverigedemokraterna står för en öppen 
svenskhet. Nationell identitet sitter inte i hudfärgen 
eller någon annan del av kroppen. Svenskheten 
sitter i beteende och värderingar. Kan man inte 
ställa upp på denna enkla, grundläggande princip 
saknar man anledning att vara kvar i vårt parti. Då 
ska man söka sig någon annanstans. 
 
Jimmie Åkesson 
Ordförandebrevet februari 2011 

 
 
 
 
 

Vi  sitter  för  SD  i 
landstingsfullmäktige: 
 
Adam Marttinen 
Therese Borg 

Thom Zetterström  
Stefan Jacobsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SD kräver återbetalning och avgång 
Arvodesaffären har upprört många, inte minst oss 
Sverigedemokrater. I likhet med många andra har vi 
tappat förtroendet för de politiker i majoriteten som 
varit med om att godkänna tvivelaktigt utbetalade 
arvoden och genom detta uppvisat allvarlig brist på 
varsamhet med skattemedel. 
 
Med anledning av detta kräver vi nu att de tvivelaktigt 
utbetalda arvodena betalas tillbaka. Vi kräver också att 
de politiker som till egen favör varit med om att 
godkänna de tvivelaktiga arvodena ska avgå. 
 
Adam Marttinen, Therese Borg, Thom Zetterström, 
Stefan Jacobsson 
//Sverigedemokraterna Södermanland 
 
(Pressmeddelande 2011-03-08, angående 
arvodesaffären i landstinget) 

Följ SD Södermanland på hemsidan!
http://sodermanland.sverigedemokrater
na.se 
 
Visa  ditt  stöd,  gå  med  i 
facebookgruppen! 
http://www.facebook.com/group.php?gi
d=341277707715 
 
Följ SD Södermanlands bloggare! 
Therese Borg: 
http://thereseborg.wordpress.com 
 
Adam Marttinen:  
http://marttinen.blogg.se 

 

http://sodermanland.sverigedemokraterna.se/2011/03/08/sd-kraver-aterbetalning-och-avgang/

