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Knebent flertal peger på Kenneth Muhs (V)
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Nyborg: Hvis der var valg til byrådet i Nyborg
Kommune i morgen, kunne borgmester Erik
Christensen (S) godt se sig om efter et andet
arbejde.
Det er det mest markante resultat af en dugfrisk
meningsmåling, som analyseinstituttet Infact har
lavet.
Ved hjælp af et computerprogram har firmaet
ringet til godt 500 borgere og blandt andet spurgt
dem, hvilket parti de ville stemme på, hvis der var
kommunalvalg i morgen. 28 procent svarede
Socialdemokraterne, mens 37,2 procent foretrak
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Erik C.:
Valgresultatet er
det eneste, der
tæller
Nyborgs siddende
borgmester er sikker på, at
en frisk måling ikke holder
stik, når stemmerne er talt op
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Venstre.
Nok så interessant er det, at i en direkte duel
mellem Kenneth Muhs (V) og den siddende
borgmester Erik Christensen (S) er der et knebent
flertal, som peger på hovedudfordreren, nemlig
39,7 procent mod 38,5 procent.
Tilbage er dog godt en femtedel, der enten ikke har
taget stilling, eller som har en helt tredje person
som deres foretrukne kandidat. Billedet er det
samme, når det handler om partier. Hele 35
procent svarer "ved ikke" i denne del af
undersøgelsen. Med andre ord er der stadig noget
at flytte med.
Målingen viser stor
tilbagegang til S
sammenlignet med valget i
2009, hvor partiet fik 45
procent af stemmerne. V går
frem.

- Glad, men
ydmyg
Nyborg: Måske er det
sporene efter den tidligere
udenrigsminister Uffe
Ellemann (V), der stadig
skræmmer. Selv ikke en højst
opsigtsvækkende...
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Udsigt til flere
lokale
arbejdspladser
Nyborg: Grundlægger og
ejer af Infact, Nikolai
Waltham, tror fuldt og fast på
sit koncept. Målet er at gøre

Et knebent forspring

Infact til Skandinaviens
foretrukne...

Ser man på stemmefordelingen er der næsten NYBORG Læs artiklen
dødt løb mellem de to valgforbund.
S, De Radikale, SF, De Konservative og Nyborg
Enhedslisten er gået sammen om at danne et prøveklud for nyt
valgteknisk samarbejde. På den anden side står
koncept
Venstre,
Dansk
Folkeparti,
borgerlisten
500 borgere har deltaget i
Demokratisk Nyborg og Liberal Alliance. Dertil
lokal
meningsmåling - den
kommer løsgænger Bente Damhave og Social
første af sin slags i Danmark
Balance, som ikke har meldt ud, hvem de vil
samarbejde med, om nogen. Fyens Stiftstidende NYBORG Læs artiklen
har bedt Infact om at omregne tallene til
mandater. Resultatet er 13 til Venstre og co., mens
Meningsmålingen
den anden fløj må "nøjes" med 12 pladser i
Analysefirmaet Infact har
byrådet.
valgt at lave tre

- Holder tallene stik, står vi altså over for et meningsmålinger i Nyborg
borgmesterskifte
i
Nyborg
Kommune, Kommune som led i et
pilotprojekt. Den første
konkluderer chefanalytiker Magnus Larsson.
måling blev foretaget den

Han er fløjet ind fra Norge for at analysere på 20....
tallene. Han understreger, at der er lang tid til NYBORG Læs artiklen
kommunalvalget, og at man alene af den årsag
skal være forsigtig med at drage forhastede
konklusioner.

Mere fra

Samtidig bygger mandatfordelingen på en
forudsætning om, at der vil være lige så mange
gyldige stemmer denne gang, som ved valget i
2009. Og så er der spørgsmålet om, hvad man kan
bruge en meningsundersøgelse med 500
besvarelser til. En hel del, mener Magnus Larsson.

Nyborg
Tosset Tirsdag og
cirkusshow
Nyborg: 2. juli starter

sommerunderholdning med
- Den statistiske usikkerhed er ikke meget større Tosset Tirsdag på Den Grønne

ved 500 besvarelser i forhold til 1000. Problemet
opstår, hvis man begynder at bryde tallene op i
underkategorier, for eksempel fordeling af
besvarelser på køn, alder, bopæl og så videre.
Derfor kan man primært bruge målingen til at sige
noget meningsfuldt om styrkeforholdet mellem S
og V og mellem de to spidskandidater, der begge
opnår cirka 40 procent af stemmerne. Det er især
interessant, at Socialdemokraterne går så meget
tilbage i forhold til valget i 2009. Det må give stof
til eftertanke, bemærker han.
Af: Kasper Riggelsen
kri@fyens.dk

Første show er tirsdag den 2.
juli klokken 10.30 på Den
Grønne, og det...
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Farligt hærværk
på bil
Nyborg: En kvinde bosat i
Pilshusekvarteret i Nyborg
var ude for en ubehagelig
oplevelse, da hun onsdag
aften ved 18-tiden skulle
køre en tur i sin...
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Indbrud i Ørbæk
Midtpunkt
Ørbæk: Ukendte
gerningsmænd brød lidt efter
midnat natten til torsdag ind i
Ørbæk Midtpunkt - det
fremgår ikke af politiets
døgnrapport, hvordan...
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Ude af
pianistkonkurrencen
Nyborg: I tirsdags fulgte
Fyens Stiftstidende den 23årige klaverstuderende Janus
Høgfeldt Araghipour fra
Syddansk
Musikkonservatorium i
Odense i...

