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Nu får det vara slut med politiska lögner! 
 
När man läser referatet från Kommunal Samlings (KS) årsmöte i loka l-
tidningarna så inser man hur lätt det är att få en lögn till att bli sanning. 
 
För att citera KS 2004 ”-Det är bara att konstatera att kommunen har 
följt ett flertal av våra framlagda förslag. Lindängen som vi kämpade för 
har kommit igång.” 
 
Fakta är: 
Moderaterna började driva frågan om Lindängen redan före valet -98 och hade 
det som en av de stora valfrågorna då. I början var de flesta partierna emot oss, 
men ju närmare valet vi kom desto fler anslöt sig. 
 
Den gamle förgrundsgestalten i KS, Ove Wallander, röt till och var lätt 
irriterad på oss. Om man bläddrar tillbaka i arkivet över partiernas val-
material så finner man att KS inte drev frågan om Lindängen 1998, men 
däremot gjorde moderaterna det. 
 
Inför valet 2002 kunde man däremot se att KS skrev i sitt material 
”Lindängen skall öppnas snarast” samt  att de stödde förslaget om ett 
öppnande.  
Moderaterna skrev att ”Vår valfråga från -98 om Lindängen på väg mot 
en lösning”. 
 
Att Kommunal Samling nu 2004 påstår att frågan har varit deras är 
närmast skrattretande, speciellt med tanke på ovanstående fakta, samt 
att deras nuvarande frontfigurer inte ens var med i KS vid valet 1998 då 
frågan om Lindängen drogs igång utav Moderaterna. 
Det gäller att kunna sin politiska historia innan man påtalar inför väljare 
och lokaltidningsläsare om vad man egentligen har sagt och gjort. 
 
När det gäller motionen om ”Översyn utav politikers arvoden” så visade 
det sig att en tjänsteman på kommunkansliet redan satt i slutfasen med 
en översyn när motionen lämnades in. Snacka om att sparka in öppna 
dörrar! 
 
Till sist… 
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? Jag bara frågar… 
 
 
Vänligen, med sakliga fakta. 
Peter Friberg, (m)  


