Jag tar ansvar och agerar även
i de obekväma frågorna!
Det är Du som väljare som ger mig möjligheten att påverka politiken.
Jag heter Peter Friberg och kandiderar till:

: Kommunfullmäktige i Tidaholm
: Regionfullmäktige i Västra Götaland
: Riksdagen
Mina ambitioner är att:

: skapa en sjukvård utan köer så att du
får rätt vård i tid när du behöver den.
: vara aktiv för att finna lösningar på
de problem som uppstår i samhället.
: alltid vara påläst och se till helheten
vid besluten.
: vara tillgänglig för samtal och
frågor från Dig!

Vem är Peter Friberg?
Född och uppvuxen i Göteborg utav årgång 1957 och har
varit bosatt i Tidaholm sedan 1981. Gift och har barn.
Genom åren har jag arbetat som professionell discjockey,
distriktsförsäljare, metallarbetare med fackliga uppdrag,
produktions- och kvalitetstekniker, samt partiombudsman.
Sedan 1994 driver jag även ett litet företag på fritiden…

Varför politik och moderat?
Jag har nästan alltid haft olika förtroendeuppdrag, t ex var
jag ordförande i elevrådet under gymnasietiden, kompaniassistent och delegat i Värnpliktsriksdagen under militärtjänsten.
Troligen beror detta på att jag alltid haft åsikter och idéer,
drivkraften att framföra dem och folks förtroende.
Med min personliga syn på vikten av samhällets grundstöd
och individens frihet med egenansvar, föll det sig naturligt
för mig att bli medlem i moderaterna och jag ser positivt
på politikens utveckling under Fredrik Reinfeldts ledning.

Uppdrag!
Tidaholms Kommun:

Kommunfullmäktige, vice ordförande i Social- och omvårdnadsnämnden, Stiftelsen Hökensås Semesterby, Pensionärsrådet, samt Kommunstyrelsen (tom februari 2008).
Västra Götalands Regionen:

Jag hoppas att du är en av dem som gör ett kryss på valsedeln
framför mitt namn.

Läs mer på baksidan om vem jag är och om de uppdrag jag har fått
förtroendet för under innevarande mandat.

1:e ersättare i Regionfullmäktige, ledamot i Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg, Folkhälsorådet i Tidaholm, Övervakningsnämnden i Skaraborg, samt deltagit
i framtagandet av ett organisatoriskt vårdprogram inom
området ”missbruk och psykisk ohälsa hos ungdomar”.

Framtiden…
Med ditt stöd kan jag fortsätta att utveckla såväl politiken,
som de verksamheter vilka alla invånare har behov utav.

Kontakta och följ mig:
Du kan ringa mobilen 070 – 533 68 23 eller mejla till peter.friberg@moderat.se
På internet har jag såväl hemsida, blogg, Facebook och Twitter:

www.Kryssa-Friberg.Nu

www.Kryssa-Friberg.Nu
www.facebook.com/friberg

http://blogg.tidaholmarn.se
www.twitter.com/peterfriberg

