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Hej,

Kommunens hemsida ska redovisa kommunens officiella inställning och inte enskilda politiska uppfattningar. Den
politiska åsikt som du framhåller i din text har varken varit uppe till diskussion eller beslut i kommunen.
Nyhetsflödet på kommunens officiella webbsida är heller inte platsen för en debatt.

 

Vänliga hälsningar
Ann Charlott Engström
Informatör

Hörby kommun
242 80 HÖRBY
Tel: 0415-181 32
Mobil: 0733-318132
anncharlott.engstrom@horby.se
www.horby.se
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Hej, hur går det med publiceringen? Hoppas på snabbt svar (det är väl någon som kollar maillådan?). Jag har tagit mig friheten
att finputsa på inlägget något, så versionen nedan är ännu bättre. Tack/PerE.

 

Från:  Per Elis Jansson <rallarper@yahoo.se>
Till:  "arne.bertilsson@horby.se" <arne.bertilsson@horby.se>
Kopia:  "kommunen@horby.se" <kommunen@horby.se>; "anncharlott.engstrom@horby.se" <anncharlott.engstrom@horby.se>
Skickat: torsdag, 27 september 2012 8:44
Ämne: Artikel för publicering på kommunens hemsida

 

Hej Arne,
 
Jag har en artikel som jag skulle vilja ha publicerad på kommunens externa hemsida:
 

Skriv ut http://se.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8cfs0u4dcqgfr
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Fanns möjligheter att engagera barnen som aktörer och inte bara som statister
 
Det är inte så att det bara fanns ett förslag som det framkommer i tidningen. Även andra förslag har presenterats under
processen.
 
Den moderata kommunpolitikern Per Elis Jansson har flera gånger påtalat möjligheten att barnen i kommunens skolor
tillsammans skulle kunna göra en monumentalmålning.
 
Per Elis Jansson säger att det fanns ett ypperligt tillfälle att involvera ungdomarna i processen och därtill kanske spara en
halv miljon kronor på kuppen.
 
Tyvärr framgår det inte av något av protokollen att detta förslag har kommit fram, så frågan är processen har fungerat där
många individer har blivit hörda och involverade.
 
Nu så här efteråt står det dock klart för Per Elis Jansson att det fanns möjlighet att själv bli en del av målningen. Per Elis
ger följande kommentar:
 
- Självklart hade jag ställt upp. Jag vet inte om min kropp skulle klara att bära upp en riddarrustning, men jag skulle,
vilken dag som helst i veckan, kunna ta på mig min fleece jacka och posera.

 
 
Jag hoppas att ni kan få ut den under dagen!
 
Tack för hjälpen!
 
/PerE.
www.perelis.se
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