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Hvad
synes du?

Kenneth Muhs (V) tager ikke glæderne på forskud.

- Glad, men ydmyg
28. juni 2013

Fjern
fra
Nyborg: Måske
er det sporene efter den tidligere
mine
udenrigsminister
gemteUffe Ellemann (V), der stadig
skræmmer.
Selv
ikke
en højst opsigtsvækkende
Facebook
Google
Twitter
LinkedIn
meningsmåling foretaget af analyseinstituttet
Infact får Venstres Kenneth Muhs til at sige de
berømte ord: "Den er hjemme".

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

Mere om
emnet

Holder målingen stik, er der ellers lagt op til et
Erik C.:
magtskifte på borgmesterkontoret i Nyborg. Men
Valgresultatet er
der er netop kun tale om en måling, ovenikøbet på
et meget tidligt tidspunkt. Derfor er der al mulig det eneste, der
grund til at slå koldt vand i blodet, lyder det fra tæller
hovedudfordreren til borgmesterposten, Kenneth
Nyborgs siddende
Muhs.
borgmester er sikker på, at

Fortæl os, hvad du
synes om mitFyn.dk.
Vi udvikler det
konstant og har brug
for dine input. Blandt
de indkomne
kommentarer
trækker vi lod om en
Ipad hver fjerde uge
frem til d.1.
september.
E-mail:

Beskrivelse:

Fil:

Gennemse...

Skriv, hvad du ser i
feltet herunder:

en frisk måling ikke holder

- Men når det er sagt, så glæder jeg mig
stik, når stemmerne er talt op
naturligvis over, at borgerne i Nyborg Kommune
NYBORG Læs artiklen
bakker op om den linje, vi har lagt, hvor vi
insisterer på at tale om, hvad det er, Venstre gerne
vil. Frem for alt er jeg ydmyg over for, at så mange
siger, at de vil stemme på Venstre, hvis der var
valg i morgen, og selvfølgelig også, at

Skift tekstbillede
Send

opbakningen bag min person er så stor, som
målingen giver udtryk for. Det vil jeg gerne
kvittere for, siger Kenneth Muhs, der ikke har en
plads i det nuværende byråd.
- Det er klart, at det giver mig en ekstra udfordring
i forhold til at skulle tage kampen op mod en
Måling: Magten
siddende borgmester. Men målingen fortæller
mig, at vi skal fortsætte det arbejde, vi har taget fat tipper til Venstre
på frem mod valget, siger Kenneth Muhs, der
Næsten dødt løb mellem
understreger betydningen af, at man arbejder de to valgforbund, viser ny
sammen som et hold.
meningsmåling. Knebent
flertal peger på Kenneth

Med andre ord kan en enkelt mand ikke gøre Muhs (V) som borgmester fra
forskellen alene.
2014
Efter et valg vil han også lægge op til et bredt
samarbejde hen over midten, og det uanset hvem
der ender med at få borgmesterposten. (kri)

NYBORG Læs artiklen

Udsigt til flere
lokale
arbejdspladser
Nyborg: Grundlægger og
ejer af Infact, Nikolai
Waltham, tror fuldt og fast på
sit koncept. Målet er at gøre
Infact til Skandinaviens
foretrukne...

NYBORG Læs artiklen

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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