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mine
på, at en frisk måling ikke holder stik, når
gemte
stemmerne er talt op
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Nyborg: Der er lang tid til valget, og meget kan
endnu ske. På borgmesterkontoret i Nyborg har
Socialdemokraternes Erik Christensen da heller
ingen planer om at ændre på den strategi, der er
lagt.

Mere om
emnet

Man kunne ellers tro, at S-lejren havde al mulig
grund til at gå i tænkeboks, efter at
analyseinstituttet
Infact
i
denne
uge
offentliggjorde
resultatet
af
en
dugfrisk
meningsmåling. Her er der lagt op til en Måling: Magten
vælgerlussing af de helt store. 28 procent svarer,
tipper til Venstre
at de ville sætte deres kryds ud for
Næsten dødt løb mellem
Socialdemokraterne, hvis der var valg i morgen,
de to valgforbund, viser ny
men det skal ses i forhold til valgresultatet i 2009,
meningsmåling. Knebent
hvor partiet fik 45 procent af stemmerne. Og hvad
flertal peger på Kenneth
værre er - Venstre stormer frem.

Muhs (V) som borgmester fra
Erik Christensen minder om, at der kun er tale om 2014

et øjebliksbillede. Ovenikøbet taget på et NYBORG Læs artiklen
tidspunkt, hvor Socialdemokraterne i Nyborg ikke
for alvor har skruet op for blusset i valgkampen.
- Du kan lave nok så mange meningsmålinger
frem til den 19. november. Det eneste, der tæller
noget, er, hvor folk sætter krydset, når de står
inde i valgboksen. Jeg er helt overbevist om, at når
vi først begynder at rulle vores valgkampsstrategi
ud, så vil billedet ændre sig markant, siger
borgmesteren.
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- Vi gør os ikke i hvide kaniner. Det handler om at
Nyborg: Måske er det
gå ud på gader og stræder for at forklare den sporene efter den tidligere
politik, vi står for og har stået for de seneste fire udenrigsminister Uffe
år, tilføjer han.
Ellemann (V), der stadig
skræmmer. Selv ikke en højst

- Har I været for dårlige til at forklare jeres politik opsigtsvækkende...
indtil nu?
NYBORG Læs artiklen
- Nogle ting bliver opfattes anderledes, når man
får baggrunden forklaret. Og det kan godt være, at
vi har været for dårlige til det. Det skal jeg ikke
kunne afvise, siger Erik Christensen, der peger på,
at mange vælgere venter indtil få dage før valget,
før de beslutter sig for, hvor krydset skal sættes.

Udsigt til flere
lokale
arbejdspladser

Nyborg: Grundlægger og
ejer af Infact, Nikolai
Mens V slår S med en god margin, er der Waltham, tror fuldt og fast på

anderledes dødt løb mellem de to valgforbund og
mellem de to spidskandidater, om end med en lille
fordel til udfordreren Kenneth Muhs (V). En
fordel, der lige præcis er stor nok til at sikre et
magtskifte. Også her tror Erik Christensen dog på,
at situationen er en anden, når stemmerne er talt
op. (kri)

sit koncept. Målet er at gøre
Infact til Skandinaviens
foretrukne...
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Nyborg
prøveklud for nyt
koncept
500 borgere har deltaget i
lokal meningsmåling - den
første af sin slags i Danmark
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Meningsmålingen
Analysefirmaet Infact har
valgt at lave tre
meningsmålinger i Nyborg
Kommune som led i et
pilotprojekt. Den første
måling blev foretaget den
20....
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Mere fra
Nyborg
Tosset Tirsdag og
cirkusshow
Nyborg: 2. juli starter
sommerunderholdning med
Tosset Tirsdag på Den Grønne
Første show er tirsdag den 2.

