
 

 insändare - Politisk aktivitet efter VB kommentar nyårsafton 
2005.doc 

Sidan 1 av 1

Peter Friberg  Tidaholm    2006-01-02 
 

    

!  Postadress: " Telefon: # Fax:  $ E-post och Hemsida: 

Holmavägen 28 0502 - 402 33 0502 - 402 20 peter.friberg@moderat.se 
522 91  TIDAHOLM 070 - 533 68 23  www.kryssa-friberg.nu 
 

 
ANGÅENDE VB-KOMMENTAREN PÅ NYÅRSAFTON 31 DECEMBER. 
 
 
Att granska och tala om vad som skiljer… 
 
Först vill jag önska alla läsare och redaktionen ett fortsatt gott nytt år! 
På nyårsafton 2005 kunde vi läsa i VB’s ”Kommentaren” att den politiska arena i Tidaholm 
var i det närmaste osynlig och att det inte var någon större skillnad på blocken. 
 
Visserligen är jag färgad (blå…) och anser att det under såväl det senaste året som några 
år tillbaka har varit skiljelinjer i den lokala politiska debatten. Några partier och personer 
kanske har synts eller hörts mer än andra, men nog har det funnits både skiljelinjer och 
nya idéer anser jag. 
 
När det gäller skiljelinjer så var bla skoldebatten och Kungslenavägen några utav de frå-
gor som skapade stor debatt. En annan fråga som drevs med start från moderat håll var 
att bygga bredband till alla i Tidaholm och då även på landsbygden. 
 
Det har varit ett antal frågor, interpellationen, motioner från moderaterna och övriga i Fyr-
klövern – Allians för Tidaholm, bland annat en fyrpartimotion om Polisverksamheten. Det 
har drivits flera frågor från moderat håll om den demokratiska utvecklingen i kommunen 
etc. 
 
Det vore intressant om de olika kommunala protokollen och de olika partiernas och deras 
företrädares hemsidor granskades och rapporterades ur ett journalistiskt djup, tex vad har 
de som innehar ”makten” gjort med den och hur har ”oppositionen” försökt påverka ur ett 
underperspektiv?  
Kanske skulle man upptäcka både skiljelinjer som aktivitet hos de olika partierna och 
blocken under det senaste mandatet…  
 
 
Vänligen, 
Peter Friberg, oppositionell moderat metallare 


