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Det er da paradoksalt, bemærker
borgmester igemte
Nyborg Kommune Erik Christensen
(S), mens
hanTwitter
lader
øjnene glide ned over
Facebook
Google
LinkedIn
resultaterne af en ny meningsmåling foretaget af
analysefirmaet Infact.
De godt 500 deltagere i undersøgelsen er
overvejende kritiske over for kommunens
ældrepleje. Billedet er det samme - om end mindre
markant - på socialområdet, på skoler- og
dagtilbudsområdet og på beskæftigelsesområdet.
Alligevel viser samme undersøgelse, at der er en
udbredt tilfredshed med at bo i Nyborg Kommune
sådan helt generelt. 18,8 procent giver
topkarakteren fem svarende til "meget tilfreds",
mens 36,8 procent og 30,2 procent svarer
henholdsvis 4 og 3 på en skala fra 1 til 5.
Tendensen er den samme, uanset om man bor i
den gamle Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk
Kommune. Dog er andelen af meget tilfredse
deltagere størst i Nyborg, nemlig 22 procent,
mens det "kun" er tilfældet for 12,1 procent i
Ullerslev-området. I undersøgelsen er der også
spurgt ind til lokale emner som for eksempel, i
hvilket omfang man føler sig generet af Den
Fynske Motorvej.
Her svarer cirka to ud af tre, at det slet ikke er
noget problem, mens kun 3,4 procent er meget
generet af de tusindvis af biler, der kører forbi
hver dag.
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for dårlig, mener flertal i ny
måling. Udvalgsformand
bakker op om kritikken

Hvad
synes du?
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:

NYBORG Læs artiklen
Gennemse...

Skriv, hvad du ser i
feltet herunder:

Festen klam og
kold på kajen

Resultatet er ikke videre overraskende, mener
chefanalytiker i Infact, Magnus Larsson. Han
Alle havde huer på, men
peger på, at målingen er gennemført i hele studenterne burde nok også

Skift tekstbillede
Send

kommunen, mens motorvejen primært er et have haft handsker med
problem for borgerne i Nyborg by.
NYBORG Læs artiklen
Den samme forklaring kunne man fristes til at
bruge, når det handler om deltagernes forhold til Indbrud i
Nord - det tidligere Kommunekemi. Konkret er restaurant
deltagerne blevet bedt om at svare på, i hvilket
Nyborg: En indbrudstyv
omfang de føler sig trygge ved virksomhedens
brød natten mellem onsdag
nuværende placering i Nyborg.

og torsdag ind i restaurant
Holger i inderhavnen. Tyven
Stik mod forventning er andelen, som følger sig
kom ind ved at klippe hul i et
"meget trygge", lidt højere i Nyborg-området i
trådnet og...

forhold til de øvrige dele af kommunen.
Af: Kasper Riggelsen
kri@fyens.dk
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Fejl i grafikken
Nyborg: I går kunne vi
fortælle, at det tegner til et
tæt løb mellem de to
valgforbund i Nyborg
Kommune. En artikel, der
baserede sig på en frisk...
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Socialdemokraterne
ønsker vækst og
velfærd
Lokaldebat Mikkel
Christoffersen skriver i sit
læserbrev "På ryggen for
Fakta" bragt i Fyens
Stiftstidende torsdag d. 26.
juni, at...
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