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Ämne: Replik till Kommunal Samling angående deras svar på tidigare insändare. 

 
Fakta är fakta och ett citat är alltid ett citat oavsett längden! 
 
Snälla Janne Kindmalm och Kommunal Samling (KS), visst skulle jag 
kunna citera hela ert årsmötesreferat och punkta upp varje mening och 
påstående, om det vara nödvändigt. Men jag bedömer att såväl du som 
övriga tidningsläsare kan följa en debatt som håller på några dagar.  
 
Samtidigt får jag tacka för att du gav mig rätt i sakfrågorna, bla att 
Lindängen var moderaternas valfråga redan 1998 och då var inte Kom-
munal Samling med på noterna, utan att ni senare hakade på, vilket var 
precis det jag skrev!  
Sedan kan jag påminna om att kommunal samling hade plats i ett antal 
kommunala nämnder fram till 31 december 2002. 
 
Däremot svarade du inte på frågan: 
”Var inte Leif Stridh ordförande i styrelsen för Tidaholms Bostads AB och 
projekterade några av de dyrare fastigheter och ombyggnaderna för ett 
antal år sedan?” 
 
Dina påståenden om mig och moderat politik i en viss konstellation, så 
ser jag inga problem i det. Däremot har inte ni fått förmånen att vara 
med, vilket ni har begärt skriftligt. 
Jag kommer alltid att föra en ren saklig debatt, i dessa bemöter jag alla 
partier och företrädare i sak- och faktafrågor för att få fram sanningen 
till tidningsläsarna och väljare. Därmed fortsätter jag att driva en mode-
rat politik som syftar till ett ärligt och gott samhälle för alla medborgare.  
Men visst kan jag sluta kommentera era påståenden, för att lägga ner 
energi på att bemöta er kanske är det inte värt mödan, eftersom folk i 
allmänhet inser att ni bara är tomma tunnor som skramlar och inte tål 
att bli granskade.  
 
 
Återigen vänligen, med sakliga fakta. 
Peter Friberg, (m)  


