
Opvarmet  
havnebassin 

Vi er i gang med at renovere og 
nybygge faciliteter langs hele vores 
havnemarina, hvor vi blandt andet 
er i gang med at bygge et opvarmet 
havnebassin til sport og fritidsak-
tiviteter. I Nyborg Kommune har 
vi utroligt meget overskudsvarme, 
inden for bygrænsen opvarmes 98 
% af alle boliger med affaldsvarme 
fra to virksomheder. Derfor har vi så 
meget procesvand, at vi kan bygge et 
bassin ned i havnen, hvor man har 6-8 
graders varmere vand end havtempe-
raturen. Det bliver det eneste af sin art 
i Danmark. 

Jul i den gamle  
kongeby

Vi vil gerne være ét af de stærkeste 
julemarkeder i Danmark. Jul i den 
gamle Kongeby afholdes lige midt 
i Nyborg på Kong Christian den III’s 
turneringsplads mellem rådhuset og 
det gamle Nyborg Slot. Vi har udvidet 
til to weekender i december, hvor der 
kommer over  20.000 mennesker fra 
hele Danmark og oplever julestem-
ningen i den gamle Kongeby. Det er vi 
ret stolte af. Julemarkedet er en vigtig 
del af vores kulturarv og fortælling om 
Nyborg som residensstad. 

Borgmester (V) i Nyborg siden 2014.

Født: 1972.

Hjemby: Opvokset i Ørbæk, hvor han også bor i dag sammen med Anita og deres tre børn.

Uddannelse og civilt erhverv: Major i Forsvaret, har tidligere været udsendt til  
Bosnien og Kosovo.

Campus Nyborg  
– syv uddannelser 
under ét tag 

Nyborg Gymnasium har fået byg-
get til, og erhvervsuddannelserne er 
flyttet ind, sådan at der i dag er syv 
uddannelsesretninger under ét tag. 
Det ligger alt sammen samlet i et 
campus efter amerikansk tankegang. 
Langt over 1.000 elever har deres 
daglige skolegang her, og vi har øget 
optaget på de merkantile fag og de 
erhvervsfaglige uddannelser. De unge 
mennesker oplever at komme ind i 
et uddannelseskraftcenter, hvor der 
ikke er noget uddannelsessnobberi, 
men alle elever er en del af det fælles 
campusmiljø. 

Kenneth Muhs

Hot or not i Nyborg 
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Frysehus som  
velkomst  

Ved indgangen til Nyborg har vi en 
stor, gammel og grim industribygning, 
som hedder Lynfrosten. Det er et 
gammelt frysehus, hvor man opbe-
varede frysevarer, der skulle videre 
ud i detailhandelsleddet. Det bruges 
ikke længere, og vi skal have revet 
ned. Rigtigt mange mennesker kører 
nemlig af motorvejen ved Nyborg for 
at tanke eller spise, og når man kører 
af motorvejsafkørslen ved Nyborg Øst, 
så ser man bare denne her store klods 
som vores hovedindgang. 

Hovedstaden og Royal Arena

Jeg ville gerne have hovedstaden tilbage til Nyborg. Det var jo Danmarks første 
hovedstad, og så valgte man i 1500-tallet at flytte den til først Fredensborg og 
sidenhen København. Nyborg ligger lige midt i landet, det er centrum af Danmark, 
og parlamentarismen og demokratiet startede på Nyborg Slot. Derfor så jeg gerne, at 
hovedstaden igen blev Nyborg. Men det regner jeg selvfølgelig ikke med. 

Jeg er også rigtigt misundelig over Royal Arena i København. Jeg synes for det første, 
det er et flot byggeri, men så synes jeg desuden, at det er en fantastisk ramme for at 
skabe internationale events og arrangementer. Så jeg ville være rigtigt glad ved at 
have en Royal Arena stående i Nyborg. 

Trafikstøj fra  
motorvejen

Vi lever i høj grad af væksten på 
Storebælt, så det betyder enormt 
meget, at vi har adgang til motorvej 
og jernbane. Mere end 90 % af al per-
sonvognstrafik og hovedparten af den 
større trafik går igennem Nyborg. Det 
er vi sådan set glade for, men det giver 
også noget støj. Støjen langs motor-
vejen er en udfordring, vi arbejder 
meget med, og vi håber på, at staten 
hjælper med at løse det. Det er jo en 
statsvej. 

Brotaksterne  
på Storebælt 

Apropos transport: Det er lykkedes 
at sætte brotaksterne ned med 25 
% sidste år. Det er superfint; Vi skal 
bare have sat dem yderligere ned. 
Taksterne på broen betyder enormt 
meget for en kommune som Nyborg 
– for pendlingen, for bosætning, for 
arbejdsoplandet og for vores virk-
somheders muligheder. Derfor skal 
taksterne på Storebælt længere ned. 

Bare det var mig ...
Af journalist Emilie Koefoed

Fotos: Nyborg Kommune
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