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Friberg illa behandlad av sitt parti
En av Tidaholms mer 
skickliga politiker Peter 
Friberg har blivit grovt åsi-
dosatt, när det gäller för-
delningen av de mer tunga 
uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen. Han 
har under tidigare period 
varit ordinarie ledamot i 
denna styrelse samt ersät-
tare i arbetsutskottet. Han 
har fullgjort sina uppdrag 
med stor skicklighet, kun-

nighet och inte minst 
engagemang. I stället sät-
ter man in helt oerfarna 
personer. Skulden härtill 
måste i första hand riktas 
mot det parti som han re-
presenterar, nämligen Mo-
deraterna.

Friberg har även varit 
engagerad på regional 
nivå som ersättare i regi-
onfullmäktige, hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Östra 

Skaraborg med mera.
Jag tycker att partiet 

borde skämmas över hur 
man kan hantera en med-
lem, som har lagt ner ett 
så stort engagemang och 
arbete för sitt parti. Han 
har verkligen velat arbeta 
för kommunens väl.

En som har kunnat 
följa Peter på nära håll 

under många år

INSÄNT

Friberg: ”Många har 
undrat och frågat”
TIDAHOLM Förtretad 
och besviken.

Så känner sig Peter 
Friberg (M) efter att ha 
blivit sidsteppad av sitt 
parti.

– Det är många som 
hört av sig och varit 
förvånade, säger han.
Sedan det stod klart att 
Peter Friberg efter två 
mandatperioder lämnar 
kommunstyrelsen är det 
många tidaholmare som 
undrande höjt på ögonbry-
nen. Ambjörn Lennarts-
son och Johan Liljegrahn 
tog Moderaternas ordina-
rie platser medan Gunilla 
Dverstorp, Ida Davidsson 
och Fredrik Kvist utsågs 
till ersättare.

Är förvånade
Han berättar att folk i all-
mänhet, men även poli-
tiker och tjänstemän ut-
tryckt sin förvåning. 

– Det skedde redan under 
valrörelsen när jag blev 
nedpetad på listan, men 
även tidigare när det stod 
klart att jag inte fick vara 
kvar som gruppledare. 
Jag vill inte höja mig till 
skyarna, men jag är också 
förvånad med tanke den 
kompetens jag besitter 
och det jag tidigare tillfört, 
säger han.

Någon ordentlig förkla-
ring säger Peter Friberg sig 
inte ha fått.

– Jo, ett skäl har jag fått 
men det är så löjligt – att 
det har med arvoderingen 
att göra. Man ska värdera 
uppdragen efter kompe-
tens och lämplighet anser 
jag. Och partiet har aldrig 
värderat arvodena förut så 
jag köper inte det och det 
gör inte väljarna heller. De 

vill ha rätt person på rätt 
plats, fastslår han.

Gunilla Dverstorp, i Mo-
deraternas valberedning, 
säger att valberedningen 
måste få lov att tänka om 
och tänka nytt. Hon anger 
dessutom tre skäl till var-
för Peter Friberg petades 
undan: Dels att partiet tap-
pade mandat och fick färre 
platser i organisationen att 
fördela, att man ville lyfta 
in nya förmågor – men även 
att man gjorde en ekono-
misk värdering av uppdra-
gen för att få en någorlunda 
rättvis fördelning.

– Peter har ett av de i sär-
klass största arvodena som 
vice ordförande i social- 
och omvårdnadsnämnden. 
Sedan tillkommer sam-
manträdesarvoden och 
arvoden som följer med 
andra uppdrag.

En stor tillgång
Dverstorp framhåller att 
Peter Friberg är en jättebra 
kraft för partiet, särskilt på 
torget i valrörelser.

– Han är en stor tillgång, 
men man måste även tän-
ka på nästa generation, el-
ler hur?

Då måste jag fråga hur 
ni tänkt med tanke på att 

du själv, som närmar dig 
70, kommer tillbaka som 
ersättare i KS?
– Där har vi utgått från ge-
nusperspektivet.

Peter Friberg säger att 
han inte brukar ge öppen-
hjärtiga intervjuer och att 
han av princip inte vill tala 
illa om sitt parti. 

– Men det är många som 
har undrat och frågat, 
därför vill jag öppna mitt 
hjärta.

Han är fortfarande val-
ledare fram till nyvalet i 
mars.

Kommer det här att på-
verka ditt framtida enga-
gemang?
– Jag har alltid varit en 
engagerad person och jag 
kommer inte att sluta som 
politiker. Däremot kanske 
jag inte blir lika aktiv i 
lagarbetet. Man kan säga 
att mitt partiengagemang 
känns lite stukat. Det här 
handlar inte om att jag 
personligen inte blivit in-
vald utan det har att göra 
med att mina erfarenheter 
och min kompetens inte 
vägs in, och jag har inte 
hört att jag gjort något fel. 
Ändå har jag inte fått nå-
gon rimlig förklaring.

Hanna Medin

Det är många som undrat varför Peter Friberg petades 
från sitt uppdrag i kommunstyrelsen. Själv är han lika 
frågande. Foto: HANNA MEDIN

Baltaksmässan – inför julen
BALTAK I Baltaks kyrka 
fortsätter ”Baltaksmäs-
san”, en gudstjänstform i 
all enkelhet, som har sitt 
ursprung i Allhelgonakyr-
kan. På söndag är temat 
”inför julen”. Kanske ett 
bra sätt för många som 

känner att allt som man 
måste hinna med före jul 
håller på att ta över. Varför 
inte avsätta en timme? 
Kanske kan det hjälpa 
oss att hitta rätt fokus på 
julen, hjälpa oss finna en 
djupare mening i vårt jul-

firande, eller bara stanna 
upp en välbehövlig stund.

På söndag delar Tina 
Jeppesen några tankar 
med oss från sitt liv, 
Agneta Karlsson predi-
kar och Marianne Holst 
ansvarar för musiken.

JULMÖTE  
26 dec kl 14.30

Samantha Junggren m fl 
missionsoffer, julkaffe
Alla varmt välkomna!

////////////

Fridene Kyrka
Lördag 20 december 

kl. 16.00

Julstämning med sånger 
och psalmer. 

Fridene damkör,
Rickars Persson, trumpet

Välkomna!

Vinnare av tävlingarna i Lions Julmarkentidning
Vi gratulerar vinnarna och 
tackar för 700 inlämnade 
svar. Stort tack till alla 
som stödjer oss genom 

annonsering i vår tidning.

God Jul och 
Gott Nytt År 

önskar
Lions Club Tidaholm

Annonspusslet Dubbelchansen Krysset 
Sid 9, 21, 37, 42, 30,  Lidéns Blommor TOMTEMASKEN
4,33, 44, 28, 11, 19, 8    
Ingvar Ilvesson Jan-Erik Alexandersson Henry Ekvall
Tore Magnerfelt Kerstin Jakobsson Alf Bogren
Annika Carlson Irma o Bert Kvist Bo Åström
Birgitta o Kurt Carlsson Inga-Britt Fredriksson Anna-Lisa Kling
Birgitta Levinsson Monica W Thunander Astrid Altemo
Anna-Stina Karlberg Erik Johansson Barbro Johansson
Stig-Arne Jacobson Marina Curilova Clas Olofsson
Elsa Fröjd Stina Eng Pia Westin
Jan Gustafson Susanne Walther Gudrun Johansson
Jan-Uno Johansson Jan Åke Johansson Jan Kindmalm

Tel.0502-197 70 
www.svenskakyrkan. se/tidaholm

GUDSTJÄNSTER
21/12 Fjärde söndagen 
i advent 
Tidaholms k:a 10.30 
Mässa, Agneta Karlsson, 
kyrkfika
Blåhults kapell 11.00
Mariamusik, Per Boger
Baltaks k:a 17.00  
Baltaksmässan,Tina Jeppe-
ssen, Agneta Karlsson m.fl.

OBS! JULENS GUDSTJÄNSTER 
OCH MUSIK I VB PÅ MÅNDAG

EKUMENISK 
MUSIKGUDSTJÄNST
Lördag 20/12 kl.18.00  
i Fröjereds kyrka
Ekumenisk kör,  Sören och 
Oliver Frid,  Per Boger mfl.

LADDA GÄRNA NER 
SVENSKA KYRKAN TIDAHOLMS APP

VALSTADS JULMUSIK 
är flyttad till..
Dimbo-Ottravads kyrka 
4:e advent 21/12 
kl.18.00 Valstads
församlings körer och 
musiker, Mats Löwing

0502-197 70 
 www.svenskakyrkan.se/tidaholm

Söndag kl. 16.00
Barntill.  70:-  Speltid  1.30

Premiär på julens stora  
familjekomedi.

SUNE I FJÄLLEN
Söndag kl. 18.00

Fr. 11 år.  100:-  Speltid 2.30 
”BÄDDAT FÖR BRAKSUCCE” EXPR.

HOBBIT 3
FEMHÄRASLAGET

Visas nu i 2D

Betr. filmprogrammet under 
jul- och nyårshelgen se 

annons den 24 dec.

Julklappstips: Biocheckar, 
säljes i biokassan och på Turistbyrån.

www.bioguiden  

Tidaholm  0502-60 61 93
Bilj. 30 min. före i kassan

JUL I 
TIDAHOLM

tidaholm.se

Söndag 21/12  kl. 13-17
Juldrömmen 
på Gamla Torget 

kl. 13-17
Underhållning på Gamla 
Torget av Errol Angels. (Skivor 
säljes)
kl. 14-16
Åk en tur med häst & vagn
kl.14 och kl.16
Tomtar på stan! Ta på dig 
tomteluvan/tomtedräkten och 
kom fram till torget. Alla tomtar 
stora som små får en 
tablettask. 
kl. 16-17
Dragning av Juldrömmen 
2014. 1:a pris presentkorts-
häfte värde över 6000 kr. 
Sidovinster dras från julklapps-
berget. 

ÖPPET I JUL*

Lördag 20/12  10-14
Söndag 21/12  13-17
Måndag 22/12  10-19
Tisdag 23/12  10-19

Övriga tider har butikerna sina 
ordinarie öppettider.

*Öppettiderna gäller butiker som är 
medlemmar i Tidaholms handel.

Tack för att du julhandlar i Tidaholm!
Det utvecklar oss som kommun

Rödåns Missionshus
Lörd. 20/12 kl. 18.00 Julens sånger med ”Lindbergarna”

Nenne, Emilia &  Sievert
Mingelfika Insamling till nödlidande

Välkomna!                                  Rödåns Friförsamling


