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Min profil

Hvad synes
du?
Fortæl os, hvad du
synes om mitFyn.dk.
Vi udvikler det
konstant og har brug

. Se godt på dette billede. Fem spidskandidater, men kun to ville få en plads i
byrådet, hvis der var valg i morgen. I hvert fald hvis man skal tro resultatet af en ny
meningsmåling. De to er Erik Christensen (S) og Thomas Laursen (SF).

Måling: V beholder
førertrøjen på
6. september 2013

for dine input. Blandt
de indkomne
kommentarer trækker
vi lod om en Ipad hver
fjerde uge frem til d.1.
september.
E-mail:

Beskrivelse:

Tilføj

til bekræfter tendensen: Det
. Ny undersøgelse
mine
bliver et tæt opløb
om magten ved
gemte
kommunalvalget den 19. november

Klik del og giv dine venner
adgang til artiklen i 24
timer

Nyborg: Det kom som lidt af en bombe, endnu før
valgkanpen mellem de politiske partier for alvor var
gået i gang, da analysefirmaet Infact i juni
præsenterede resultatet af en meningsmåling blandt
borgere i Nyborg Kommune.
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Skriv, hvad du ser i
feltet herunder:

Meningsmålingen

6. september 2013
Ikke blot pegede et flertal dengang på Venstres
. Analysefirmaet Infact vil
Kenneth
Muhs
som
deres
foretrukne lave tre lokale
borgmesterkandidat frem for den siddende meningsmålinger som led i et
http://www.mitfyn.dk/article/109649
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borgmester,
Erik
Christensen
(S).
Stemmefordelingen mellem de to valgforbund var
næsten lige. Ja, faktisk kunne Venstre og co. sikre
sig
et
knebent
flertal
i
byrådet
med
mandatfordelingen 13 mod 12.
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pilotprojekt. Den 3. september
blev der gennemført
interviews med 608...

NYBORG Læs artiklen

Nu er Infact klar med en ny meningsmåling, som
denne gang baserer sig på 608 interviews foretaget
den 3. september i år. Resultatet viser, at Venstre,
Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og borgerlisten
Demokratisk Nyborg beholder førertrøjen på.

. Målingen viser et tæt løb
mellem de to valgforbund.
Bemærk, at mere end hver
fjerde svarer "ved ikke" på
ovennævnte spørgsmål. Deres
besvarelse indgår ikke i
beregningen.

Carsten Kudsk går
efter
borgmesterposten
6. september 2013
. Dansk Folkeparti bliver
tungen på vægtskålen i valget
af borgmester. Partiet går selv
efter posten

NYBORG Læs artiklen

Erik C mest populære spids
Omvendt viser samme måling, at 38,8 procent af de Der røg den badeadspurgte foretrækker fire år mere med Erik ferie i S-lejren
Christensen (S) som borgmester, mens Venstres 6. september 2013
Kenneth Muhs og DF's Carsten Kudsk må "nøjes" . Man skal altid være
med opbakning fra henholdsvis 26,5 og 4,8 procent. påpasselig med
meningsmålinger. Ikke

Samtidig står Socialdemokraterne ikke til helt så
mindst, når de bliver lavet
stor en lussing fra vælgerne, som juni-målingen
cirka fem måneder før et valg,
tydede på.
som det var tilfældet med
den...

- Det kan hænge sammen med, at borgmester Erik
Christensen har været en del i vælten på det NYBORG Læs artiklen
seneste, blandt andet med hele sagen om kineserne.
Samtidig har Socialdemokraterne fået gang i deres
Måling: Magten
valgkamp, vurderer Carsten Ohn Frederiksen,
tipper til Venstre
direktør i Infact.
6. september 2013
Overordnet set er der dog fortsat tale om et meget . Næsten dødt løb mellem de
tæt løb, tilføjer han. Direktøren peger desuden på, at to valgforbund, viser ny
mere end hver fjerde svarer "ved ikke" på meningsmåling. Knebent
spørgsmålet om, hvor de ville sætte deres kryds, flertal peger på Kenneth Muhs
(V) som borgmester fra 2014
hvis der var valg i morgen.

Tabere og vindere
Alene af den grund skal man passe på med at drage
http://www.mitfyn.dk/article/109649

NYBORG Læs artiklen

- Glad, men
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alt for håndfaste konklusioner, medgiver han. Går ydmyg
man et lag dybere ned og ser på stemme- og
6. september 2013
mandatfordelingen mellem de enkelte partier, stiger
. Nyborg: Måske er det
usikkerheden yderligere.

sporene efter den tidligere

Det gælder særligt Enhedslisten, som ved målingen udenrigsminister Uffe
i juni stod til at få en enkelt plads i byrådet, men Ellemann (V), der stadig
skræmmer. Selv ikke en højst
denne gang ender på nul mandater.
opsigtsvækkende...

- Det er meget få besvarelser, der skiller dem fra at NYBORG Læs artiklen
tage et mandat fra Socialdemokraterne, og det har
jeg også gjort de to partier opmærksomme på,
Erik C.:
fortæller direktøren.
Så står undersøgelsen på mere fast grund, når det
handler om Dansk Folkeparti og De Konservative.
- Dansk Folkeparti går frem, mens tilbagegangen
for De Konservative ser ud til at fortsætte. Det er ret
kritisk for partiet, bemærker Carsten Ohm
Frederiksen på baggrund af undersøgelsen, der
viser, at Dansk Folkeparti står til to mandater, mens
De Konservative i Nyborg må vinke farvel til sin ene
plads i byrådet.
Af: Kasper Riggelsen
Foto: Kim Rune
kri@fyens.dk

Valgresultatet er
det eneste, der
tæller
6. september 2013
. Nyborgs siddende
borgmester er sikker på, at en
frisk måling ikke holder stik,
når stemmerne er talt op

NYBORG Læs artiklen

Nyborg prøveklud
for nyt koncept
6. september 2013
. 500 borgere har deltaget i
lokal meningsmåling - den
første af sin slags i Danmark

NYBORG Læs artiklen

Mere fra
Nyborg
Elever i kø til
gamle pc'er
5. september 2013
. Byrådets partier enige om
at sætte fokus på problemet
ved budgetforhandlingerne

NYBORG Læs artiklen

Politikere vil se på
http://www.mitfyn.dk/article/109649
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behov for pasning
4. september 2013
. Stor opbakning til Venstres
forslag om en behovsanalyse,
der kan munde ud i længere
åbningstider i kommunens
daginstitutioner

NYBORG Læs artiklen

- Lokalpolitik når
det er værst
4. september 2013
. Demokratisk Nyborg i
hårdt angreb på S og K

NYBORG Læs artiklen

Skak på
skoleskemaet
3. september 2013
. Skakmat. Nyborg Private
Realskole har indført skak
som en del af den
obligatoriske undervisning i 1.
klasse

NYBORG Læs artiklen

http://www.mitfyn.dk/article/109649
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Politiker raser
mod andre
politikere
2. september 2013
. Hans Henrik Kongsmark får
nej til at bygge tre dobbelthuse
ved Dyrehavegård

NYBORG Læs artiklen

http://www.mitfyn.dk/article/109649
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