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tilfældet med den måling, analysefirmaet Infact
præsenterede i denne uge. Alligevel har
resultaterne givet genlyd så langt væk som på
Christiansborg, og det med god grund.
Målingen tegner et billede af et ligeværdigt
styrkeforhold mellem Venstres Kenneth Muhs og
Socialdemokraternes Erik Christensen. Det er i sig
selv overraskende i betragtning af, at Erik
Christensen er siddende borgmester gennem
næsten fire år, mens Ventres kandidat end ikke
har en plads i byrådet.
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K-løfte om samarbejde

Det må give stof til eftertanke. Bedre bliver det
De Konservative går til det
ikke af, at Socialdemokraterne står til en gevaldig
vælgerlussing, hvis målingen holder stik, mens kommende valg til Nyborg
Byråd med en politik, hvor
Venstre stormer frem.
samarbejde i byrådet er det,
Selvfølgelig har han ret, borgmesteren, når han der bedst sikrer K-aftryk på
påpeger, at der kun er én ting, der tæller, nemlig de...

hvor vælgerne sætter krydset den 19. november. NYBORG Læs artiklen
Omvendt er der ingen tvivl om, at den friske
meningsmåling har givet vind i sejlene til dem,
der gerne ser et magtskifte finde sted.
Spørgsmålet er, hvor meget vi skal lægge i en
måling, der baserer sig på godt 500 besvarelser.
Ifølge Infact selv giver det en statistisk usikkerhed
på +/- 4,2 procentpoint. En usikkerhed, der bliver
større målt i procent, jo mere man begynder at
bryde tallene op. Ikke desto mindre tegner der sig
et interessant billede, hvis man begynder at
omregne tallene til mandater i byrådet.
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S står til at miste fire pladser, så man ender på
otte, SF går fra tre til én, mens De Radikale og
Enhedslisten hver får et enkelt mandat. I den
anden lejr går Venstre frem med tre til ti. Liberal
Alliance får ét mandat, mens Dansk Folkeparti
fastholder sin nuværende plads i byrådet. Til
gengæld kommer der ikke en erstatning ind for
Bente Damhave, der forlod partiet for at blive
løsgænger.
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Uanset, hvem der bliver ny borgmester, sidder
NYBORG Læs artiklen
DF's Carsten Kudsk med en nøgle-rolle efter
valget. Han kan vælge at se mod Venstre, som han
har indgået valgforbund med. Men han har også Ingen bus aften
bevist ved flere lejligheder, at han kan arbejde og weekend
sammen med Erik Christensen. Og hvem ved,
Lokaldebat Byrådet vedtog
måske kan en formandspost for et stående udvalg
i maj, at man ikke ville øge
overbevise ham om det formålstjenstlige i at
betjeningen på ruten
genoptage samarbejdet.
Samme bevægelsesfrihed har De Konservatives
Hans Henrik Kongsmark ikke efter et valg. Ved at
pege på Erik Christensen som borgmester har han
lagt yderligere afstand til Venstres Kenneth Muhs,
og der skal sluges endog meget store kameler,
hvis V og K skal danne fælles front. Det er Erik
Christensen udmærket klar over. Hvis den
aktuelle måling holder stik, får Venstre dog slet
ikke brug for De Konservative. Derfor er der
meget, der taler for, at sommerferien er aflyst i Slejren. I stedet er det tid til at smøge ærmerne op.

Svendborg-Odense aften og
weekend. Et ønske, som har
været fremsat af...
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Lånte fjer
Lokaldebat
Socialdemokraten Erik
Christensen(EC) roser sig i
avisen den 23. juni af, at
Nyborgs gæld er blandt de
laveste i landet, men
glemmer at...
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