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. Socialdemokraternes Erik Christensen og Venstres Kenneth Muhs har fået set
rigtig meget til hinanden i valgkampen. Det bliver formentlig en af de to, der løber
med posten som borgmester.

Tæt kamp om magten i
Nyborg
4. november 2013

Fjern
fra

. Ny meningsmåling viser dødt løb mellem V
mine
og S. Men Erik Christensen
er klar favorit på
gemte
posten som borgmester

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

De seneste 10 aviser:
Aktuelle avis
2013

Nyborg: - Den slags ønsker jeg ikke at forholde mig
til. Det eneste, der tæller for mig, er resultatet på
valgdagen.

lørdag 2. november
2013
fredag 1. november

Sådan lyder reaktionen fra Erik Christensen (S),
efter at analysefirmaet Infact har præsenteret
resultatet af den seneste meningsmåling blandt
godt og vel 500 borgere i Nyborg Kommune.

mens hovedmodstanderen, Venstre, må "nøjes"
med 31,2 procent.
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Borgmesteren har ellers grund til at glæde sig. I
modsætning til målingerne i juni og september står
Socialdemokraterne denne gang til at blive det
største parti med 33,7 procent af de afgivne svar,

E-avis

2013
torsdag 31. oktober
2013
onsdag 30. oktober
2013

Mere om
emnet

Hvem er ude og

Der er dog stadig langt op til valgresultatet fra
2009, hvor Erik Christensen og hans partifæller inde?
tilsammen sikrede sig opbakning fra næsten . Nyborg: Som nævnt

ovenfor, tyder alt på et tæt løb

tirsdag 29. oktober
2013
mandag 28. oktober
2013
søndag 27. oktober
2013
lørdag 26. oktober
2013

halvdelen vælgerne. I den aktuelle måling er
forskellen mellem to partier så beskeden, at den
bliver ædt op af den statistiske usikkerhed. Ifølge
Infacts egne oplysninger er der tale om en
fejlmargin på cirka fire procentpoint.

ovenfor, tyder alt på et tæt løb
mellem de to blokke. Så er det
langt mere usikkert, hvilke
partier/lister, der er inde i
varmen...

NYBORG Læs artiklen

- Vi ligger uhyre tæt på hinanden. Ja, man kan
nærmest tale om dødt løb, vurderer Venstres
borgmesterkandidat Kenneth Muhs, der ikke Om Infacts
mener, at partiet på nogen måde har mistet målinger
pusten.
. Analysefirmaet Infact har

Venstre taber terræn

valgt at gennemføre tre
meningsmålinger i Nyborg
Kommune frem mod

Heller ikke, selv om tendensen er klar, hvis man
kommunalvalget. Den første
sammenligner de tre målinger fra henholdsvis den
måling fandt sted d. 20...
20. juni, den 3. setptember og den 30. oktober:
NYBORG Læs artiklen
Venstre lagde ud med at overraske alt og alle ved at
opnå 37,2 procent mod Socialdemokraternes 28
procent.
Konservative i
Men siden er det gået stødt tilbage med
vælgertilslutningen, mens borgmesterpartier er
kravlet den anden vej. Det er værd at bemærke, at
antallet af "ved ikke"-svar er faldet fra 35 procent i
juni til 22 procent i slutningen af oktober. Hvilket
der i sig selv ikke er noget overraskende i, når man
tænker på, at kommunalvalget er lige om hjørnet.
Billedet af en tæt kamp om magten går igen, når
man ser på fordelingen af mandater mellem de to
valgforbund.

nøglerolle

. Holder den seneste
meningsmåling fra Infact
stik, er K med til at sikre et
mandat til Enhedslisten

NYBORG Læs artiklen

- Vores
analyse
.

De

I de to foregående målinger var resultatet 13-12 i
Konservative er
blå bloks favør. Denne gang er resultatet lige
underpres. Ifølge
modsat. Holder målingen stik, kan Erik
en frisk måling
Christensen (S) altså beholde borgmesterkæden
fra Infact ville
om halsen. Men igen skal det understreges, at den partiet få 1,9 procent af
statistiske usikkerhed gør det umuligt at drage stemmerne, hvis der var valg i
nogen håndfast konklusion.
morgen. Og hvad...
Tager man udgangspunkt i, at lige så mange sætter
deres kryds denne gang som ved valget i 2009, skal
der kun flyttes sølle 200 stemmer, før
magtbalancen tipper til blå bloks favør, fortæller
Carsten Ohm Frederiksen, der er partner i Infact.

NYBORG Læs artiklen

Måling: Magten
tipper til Venstre
3. november 2013

Erik C. fører på point

. Næsten dødt løb mellem de
to valgforbund, viser ny

Der er dog ingen tvivl om, hvem der har førertrøjen
på i kampen om at være den mest populære
kandidat til posten som Nyborgs borgmester.
Resultatet af målingen viser en markant sejr til
Erik Christensen med 37,7 procent af stemmerne.
Til sammenligning får Venstres Kenneth Muhs
opbakning fra 27,5 procent, mens 6,9 procent
peger på Carsten Kudsk (DF). Resten svarer enten
"ved ikke" eller "ingen af de nævnte".

meningsmåling. Knebent
flertal peger på Kenneth Muhs

Af: Kasper Riggelsen

(V) som borgmester fra 2014

NYBORG Læs artiklen

Nyborg prøveklud
for nyt koncept
3. november 2013
. 500 borgere har deltaget i
lokal meningsmåling - den
første af sin slags i Danmark

