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Alle Sammen
I den kommende tid vil du 
kunne læse mit ugebrev her i 
avisen. 

Ugebrevet er mine tanker om-
kring emner som jeg optages 
af i mit daglige virke som 
borgmester, ting der rører sig 
i vores dejlige kommune og 
ikke mindst ideer til fremtiden. 
Det er samtidigt også en in-
vitation, til at gribe debatten 
eller give dit besyv med. 

I en dagligdag med mange 
ideer og prioriteringer, så 
er dialogen vigtig. Faktisk 

glædes jeg dagligt over de 
mange ildsjæle, frivillige, 
debattører, alle jer der bring-
er ideer i spil. Det betyder 
jo ikke, at vi altid kan være 
enige, men vi får bevæget 
debatten og med det, beslut-
ningerne.

Som borgmester er det en 
afgørende dagsorden for mig 
– at forsøge, at skabe brede 
samarbejder. Ingen kan alt, 
men alle kan noget og det er 
når vi sætter det sammen, at 
vi lykkes. Derfor tillader jeg 
mig også at være stolt af, 
det gode samarbejde, der er 
partierne imellem i Nyborg 
Byråd. Trods forskelligheder, 
lykkedes det i langt hoved-
parten af beslutningerne, at 
skabe endda meget brede 

forlig i fuld enighed. 

Som Kommune er vi i god 
udvikling med en god 
økonomi, hvor vi som en af 
3 af landets 98 kommuner, 
er gældfri. Samtidigt har vi 
løftet servicen på velfærden 
og afskaffet sparekatalog-
erne ligesom vi har investeret 
bredt i hele kommunen. Det 
betyder ikke, at der ikke er 
områder der kan forbedres 
eller forandres. Men det er en 
vigtig forudsætning for også, 
i fremtiden, at kunne løfte 
vores fælles opgaver.
 
I Venstre står vi på mål for, at 
vi ikke bare i hverdagen skal 
kunne løfte opgaven. Vi skal 
sikre, at vi også har ressou-
rcerne og mulighederne for 

at vi kan sikre velfærden i 
fremtiden.  
Derfor siger vi, at der skal 
være:

Råd til velfærden
 – 

også i fremtiden.  

Jeg håber du vil læse med 
i den kommende tid og ser 
frem til, at fortælle dig om 
nogle af ideer og opgaver 
jeg optages af i dagligdagen. 
Herudover ser jeg frem til at 
mødes på gader og stræder, 
rundt om i hele vores dejlige 
kommune. 

Med venlig hilsen
Kenneth Muhs 
Borgmester 
Nyborg Kommune
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