
Övrig information  
Som ni säkert redan vet så är det 1 år kvar till valet 2018 och vi kom-
mer att ha behov av fler väljare än sist! Ett sätt är att värva medlem-
mar, samt att vara aktiva i debatten och att vara ute bland Tidahol-
marna. 

Hjälp oss att värva fler medlemmar. 
Du känner säkert några som har 
moderata sympatier, men som ännu inte 
är medlemmar… Ta nu chansen att 
värva dessa personer! 

Nya medlemmar betalar 100 kr för resten 
av 2017 och hela 2018. 

Har du några frågor om hur man gör kontakta Peter som är sekrete-
rare, alternativt någon annan av våra aktiva politiker, eller på 
www.moderaterna.se/bli-medlem 
 

Nomineringsstämma och årsmöte. 
Vi kommer att hålla dem tisdag 27 februari 2018. 
 

Vill du ha nyheterbrev från Kommunfullmäktigegruppen? 
Skicka ett mail till Gunilla Dverstorp (gunilla@dverstorp.se) så för hon 
upp dig på E-postlistan för nyhetsbrev mm. 

Mötesdagar med KF-gruppen och även med oppositionen finns att 
läsa på vår hemsida. 
 

Kontaktpersoner i Tidaholm: 
Ordförande: Michael Brisman 070 – 524 31 66 
Sekreterare: Peter Friberg 070 - 533 68 23 
KF-gruppledare: Ambjörn Lennartsson 070 - 259 84 31 
 

Adress: 
Nya Moderaterna i Tidaholm,  

c/o Holmavägen 28, 522 91 Tidaholm 
eller e-post: kontakt@tidaholmsmoderaterna.se 
 

www.tidaholmsmoderaterna.se www.facebook.com/mTidaholm 
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Bowlingkväll för hela familjen den 28 oktober  
Vi slår ett slag igen för ökad  
gemenskap och bjuder in alla  
medlemmar med familj till denna 
kväll i Forshallens Bowlingcenter. 

Program: 
16:45  Ankomst, välkomstdryck  
17:00  Bowling 
18:30  Middag och kaffe 
20:00 - 21:00 Bowling 
 
Vi har bokat hela bowlinghallen under eftermiddagen och kvällen  
den 28 oktober och vi bjuder på bowling, välkomstdryck och Mex-
buffé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vi kommer även ha en låda för förslag till valtexter/frågor. 
 

Anmälan: 
Senast 22 oktober till aktivitetskommittén  
Var vänlig och uppge hur många ni blir, antalet barn under 6 år och 
om de eventuellt hellre vill ha ”Barnmeny” istället för Buffén. 

Välkomna till en trevlig kväll önskar aktivitetskommittén! 
 

Ida Davidsson,  mobil. 070-621 44 81 
Fredrik Qvist,  mobil. 070-300 25 52 
Camilla Graaf,  mobil. 073-645 13 90 

Mexbuffé: 
Tacoköttfärs, chillimarinerade kyckling-
klubbor, isbergsallad, tomat, gurka, 
majs, rödlök, riven ost och jalapeños, 
salsa, gräddfil, nachochips, tortillabröd, 
vitlöksbröd. 
 

Inkl. alkoholfri dryck, kaffe och kaka 

För de barn som inte 
vill ha Mexbuffé 
 

Barnmeny: 
Pannkakor med sylt 
och grädde. 
1 Festis 
 

BBBBlå politik rullar framlå politik rullar framlå politik rullar framlå politik rullar fram    
oooochchchch som ni ser, en fullträff! som ni ser, en fullträff! som ni ser, en fullträff! som ni ser, en fullträff!    


