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Lärobok kasserad efter anmälan till Skolinspektionen 
I mars kontaktades Thom Zetterström av en elev på en gymnasieskola i Nyköping angående en 
lärobok i samhällskunskap som innehöll rena rama lögner, av en fruktansvärt kränkande karaktär, 
om SD. Han kontaktade genast Stefan Jacobsson och Therese Borg, som bestämde sig för att 
agera.  
 
Stefan ringde upp ansvarig utgivare på 
Bonnier Utbildning för att be om en 
revidering av texten i boken, men detta 
önskemål vann inget gehör. Therese 
valde då att göra en anmälan till 
Skolinspektionen, och efter ett antal 
veckor har hanteringen av ärendet nu 
kommit så pass långt att det gett ett 
resultat. Den aktuella skolan håller med 
om att textavsnittet är osakligt och har 
beslutat sig för att kassera boken och 
för att i framtiden vara mer noggranna i 
valet av läromedel.  

 
Textavsnitt i läromedlet Nya Millenium från 2007.  

 
Ett kvarstående problem är dock att 
läromedlet finns på skolor över hela  
landet, och svårigheten ligger nu i att hitta dessa skolor för att kunna anmäla även dem till 
Skolinspektionen. Hjälp med att hitta de aktuella skolorna mottages därför tacksamt! Information 
kan sändas via mail till Stefan eller Therese.  

 

Funderar du på att 
bli aktiv medlem?  

 
Hör i så fall av dig till 
Stefan Jacobsson. Det 
finns säkert något som 
du kan hjälpa partiet 
med, antingen som 
representant eller 
”bakom kulisserna”! 

Partiledarbesök 
I slutet av april hade ett fåtal av oss som representerar SD 
Södermanland ett givande möte med Jimmie Åkesson som kom 
på besök till Stadshuset i Eskilstuna i sällskap med sin 
pressekreterare Linus Bylund. Syftet med mötet var att utbyta 
tankar om politiken och om hur det politiska samarbetet inom 
partiet kan förbättras. Såväl politiska sakfrågor som hur 
kommunikationen mellan de olika politiska nivåerna fungerar 
kom på tal. Dessutom hann vi med att gå ut och äta lunch 
tillsammans, vilket ledde till viss medial uppståndelse som en 
följd av att Jimmie förstås blev igenkänd.  
 
Besöket var mycket uppskattat av oss som deltog i mötet, och vi 
kan med glädje meddela att ytterligare ett möte kommer att hållas, 
och då med möjlighet för fler medlemmar att träffa Jimmie 
Åkesson och ställa frågor till honom. Inbjudan med datum och tid 
bör vara er tillhanda nu i dagarna.  



 

SABO – kongress i Uddevalla 
Den 12-15 april var Therese Borg samt Charlott Qvick, Eric Myrin, Christoffer Dulny och 
William Hahne i Uddevalla för att representera SD under en kongress med SABO, Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag.  

Det var en på många sätt 
intressant kongress som till stor 
del kom att handla om de 
utmaningar som finns när det 
gäller klimatanpassning av 
bostäder, upprustning av 
hyreshus från 60 – och 70-tal 
samt bostadsbrist och då 
framförallt bostadsbrist för 
ungdomar.  

 
 
Kontaktperson: Stefan Jacobsson. Han nås på telefonnummer 076-7982100, eller via mail: 
stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se 

 
Ett obehagligt inslag under 
kongressen var dock att en 
berusad Socialdemokrat var 
mycket otrevlig mot Therese 
Borg och dessutom hotade Eric 
Myrin i samband med en politisk 
diskussion. Hotet polisanmäldes.  

 
 
 

 
Fr.v. Therese Borg - ombud, Eric Myrin - valberedning, 
William Hahne, - valberedning Charlott Qvick - ersättare, 
Christoffer Dulny - valberedning. 

 
Möte med Rikspolisstyrelsen 
Den 13-14 april deltog Stefan Jacobsson i Rikspolisstyrelsens möte i Västerås. Föreläsare och 
poliser var mycket informerande och berättade sanningen så som den ser ut på gatan, utan 
politiskt korrekta försköningar av verkligheten. Bland de ämnen som berördes kan exempelvis 
nämnas ungdomskriminalitet, grov organiserad brottslighet, samverkan mellan polis och 
kommuner, internutredningar samt olika organisatoriska frågor. 
 
 

SD som enda parti yrkade avslag på 
ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen. 
Vid april månads sammanträde i 
landstingsfullmäktige stod många ärenden på 
dagordningen, däribland frågan om 
ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen. Vi i SD 
yrkade avslag på förslaget om att bevilja 
ansvarsfrihet, och detta på grund av att vi ser 
allvarligt på att arvoden betalats ut felaktigt, 
utan att först godkännas i fullmäktige. Vi gick 
så långt som till att begära votering i frågan, 
och kunde efter det konstatera att det trots 
kritik och anmärkningar från revisorerna bara 
var vi fyra Sverigedemokrater som motsatte oss 
ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen. 

Klargörande!
Flera medier rapporterade nyligen att en av 
SD:s kommunfullmäktigeledamöter i 
Södermanland ”jagas av kronofogden på 
grund av skulder”.  
 
Det som verkligen hänt är att Bengt Nilsson 
i Flen för ganska länge sedan sålde sitt 
företag på revers, och att betalningen för 
företaget ännu inte kommit honom tillhanda. 
Han fick på grund av det en skuld hos 
kronofogden i slutet av april innevarande år, 
och har träffat en överenskommelse med 
dem om att betala skulden så fort han fått 
den betalning han väntar på . Det kommer 
att ske inom 1,5 månad, och sedan är saken 
ur världen. 

Utgivare: Therese Borg. Hon nås på telefonnummer 073-9508934 eller via mail: 
therese.borg@sverigedemokraterna.se 



 

 
 

 
 
Kontaktperson: Stefan Jacobsson. Han nås på telefonnummer 076-7982100, eller via mail: 
stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nya motioner och interpellationer från SD 
Lagda motioner i landstinget: 
-Motion om förbättrat arbete för kvinnofrid och för ett värdigt bemötande av utsatta kvinnor. 
-Motion om extra stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser. 
-Motion om kulturverksamhet 
-Motion om krav på goda kunskaper i svenska språket för all vårdpersonal. 
-Motion om snabbare omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld. 
 
Ställda interpellationer i landstinget: 
-Interpellation angående rutiner för hantering av klagomål från patienter. 
-Interpellation angående rutiner för lämplighetskontroll vid nyanställning. 
 
 
I några av länets kommuner har vi också lagt fler motioner sedan förra bulletinen kom ut, och 
de har handlat om kulturpolitik, förbättrad delaktighet genom webb-TV från 
kommunfullmäktige, förbättrade öppettider i förskolan samt satsning på en levande 
landsbygd. 
 
För att läsa motioner och interpellationer i sin helhet, besök våra hemsidor! 

 
 
Sverigedemokraternas kvinnoförbund har haft sitt första årsmöte. 
Söndagen den 8 maj höll SD – Kvinnor sitt första årsmöte sedan förbundets bildande i oktober 
2010. Vid årsmötet som hölls i riksdagens lokaler i Stockholm valdes en ny styrelse bestående 
av fyra ledamöter och två suppleanter: 
 
Förbundets främsta uppgift 
är att arbeta för kvinnors 
intressen och inflytande 
såväl inom partiet som ute i 
samhället, i syfte att uppnå 
ett mer rättvist och jämställt 
samhälle.  
 
Med tiden kommer 
arbetsgrupper med fokus på 
olika frågor att skapas, men 
först av allt ligger fokus på 
att få igång en väl 
fungerande organisation och 
på att värva nya medlemmar.  

SD – Kvinnors styrelse 2011. 
Fr. v. Hanna Wigh - ledamot, Therese Borg – vice ordförande & 
presstalesman, Carina Herrstedt - ordförande, Anna Wigenstorp – 
suppleant & sekreterare, Janita Kirchberg – ledamot & kassör, Julia 
Holmelius – suppleant & vice sekreterare. 

 
Vill du bli medlem? Du 
hittar all information du 
behöver på sista sidan! 
 
 

Utgivare: Therese Borg. Hon nås på telefonnummer 073-9508934 eller via mail: 
therese.borg@sverigedemokraterna.se 



 

SDU Södermanland har bildats 
Lördagen den 14 maj samlades ett antal Sverigedemokrater från Södermanland, Uppsala, 
Kristianstad och Stockholm i Stadshuset i Eskilstuna för att delta i Sverigedemokratisk 
Ungdom Södermanlands allra första årsmöte, som också innebar att ungdomsförbundet för 
första gången bildade en avdelning i Södermanland. Under årsmötet, vid vilket Pavel Gamov 
från Uppsala var ordförande och Frida Grundström från Gnesta var sekreterare, valdes en 
första styrelse för SDU Södermanland.  
 
Efter årsmötet och den nyvalda 
styrelsens konstituerande möte 
gick vi alla till Harrys där vi fick 
sällskap av ytterligare ett 20-tal 
partivänner. Vi åt en god buffé 
och stannade sedan kvar till sent 
för att ha trevligt tillsammans och 
fira dagens stora händelse. 

 
 
Kontaktperson: Stefan Jacobsson. Han nås på telefonnummer 076-7982100, eller via mail: 
stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se 

 
Vill du veta mer om eller bli 
medlem i SDU Södermanland? 
Du hittar all information du 
behöver på sista sidan! 

Numrets utvalda citat 
Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om 
invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. 
Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för 
samhällsekonomin. 

 
Det räcker självfallet inte att bara öka befolkningen för att minska pensionsbördan, vi 
måste öka andelen nettoskattebetalare. 
 
Att invandring är en stor kostnad är egentligen självklart med tanke på den 
underliggande arbetsmarknadsstatistiken. År 2008 förvärvsarbetade 81,8 procent av 
svenskfödda. Motsvarande siffra bland utomeuropeiska invandrare var endast 50,6 
procent. En grupp kan inte försörja sig själv, än mindre bidra positivt till 
samhällsekonomin eller ens tillfälligt skjuta upp åldrandeproblemet, om bara hälften 
arbetar. 
 
Ur artikeln ”Invandring, liberalism och välfärdsstaten” av Tino Sanandaji (doktorand i offentlig 
politik och ekonomi vid University of Chicago). Publicerades i Svensk Tidskrift 15 april 2011. 

 
SDU Södermanlands styrelse 2011.  
Fr. v. Kenny Salomonsson – ledamot, Kristin Nilsson – vice 
ordförande, Anton Berglund – ordförande, Frida 
Grundström – andre vice ordförande, Tobias Karlsson – 
ledamot. Frånvarande är Rasmus Haglund – suppleant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgivare: Therese Borg. Hon nås på telefonnummer 073-9508934 eller via mail: 
therese.borg@sverigedemokraterna.se 

http://www.svensktidskrift.se/?p=23968


 

 
 
Kontaktperson: Stefan Jacobsson. Han nås på telefonnummer 076-7982100, eller via mail: 
stefan.jakobsson@sverigedemokraterna.se 
Utgivare: Therese Borg. Hon nås på telefonnummer 073-9508934 eller via mail: 
therese.borg@sverigedemokraterna.se 

SD i Oxelösund blir nu representerat 
I Oxelösund har SD:s enda stol i kommunfullmäktige stått tom sedan valet. Nu har dock Mikael 
Miulus bestämt sig för att aktivt driva partiets politik i fullmäktige, och han kommer därmed att ta 
plats på den tomma stolen från och med juni. Mycket glädjande, och vi hälsar Mikael varmt 
välkommen till den växande skara som representerar SD i länet! 
 

Följ SD Södermanland på hemsidan! 
http://sodermanland.sverigedemokraterna.se 
Via denna sida hittar du också länkar till alla 
kommunföreningar i distriktet. 
 
Visa ditt stöd, gilla oss på facebook! 
https://www.facebook.com/pages/Sverigedemokraterna-
S%C3%B6dermanland/185150584869922?ref=ts 
 
Följ SD Södermanlands bloggare! 
Therese Borg: http://thereseborg.wordpress.com 
 
Adam Marttinen: http://marttinen.blogg.se 
 
Följ SD:s arbete i riksdagen! 
SDWebbTV: http://www.youtube.com/user/sdwebbtv 
Hemsidan: http://sverigedemokraterna.se/ 
Riksdagsbloggen: 
http://sverigedemokraterna.se/riksdagen/ 
 
Bli medlem i SD! 
Fyll i ansökan här:  
http://sverigedemokraterna.se/stod-oss/ansok-om-
medlemsskap/ 
Eller kontakta Stefan Jacobsson via telefon. 
 
Bli medlem i SD – Kvinnor! 
Maila namn och adress till:  
medlem@sdkvinnor.se 
Eller kontakta Therese Borg via telefon. 
Besök SD-Kvinnors hemsida här: http://sdkvinnor.se/ 
 
Bli medlem i SDU! 
Fyll i ansökan här: 
http://sdu.nu/bli-aktiv/bli-medlem/ 
Eller kontakta Stefan Jacobsson via telefon. 
 
FÖRNYA ditt medlemskap i SDU här: 
http://sdu.nu/2011/05/18/fornya-ditt-medlemskap-i-sdu 
Eller kontakta Stefan Jacobsson via telefon. 
 
OBSERVERA att medlemskap upphör om det inte 
förnyas årligen. Det gäller även för SDU!  
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