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HORSENS - Vælgerne valgte
Vagn.
Hvad der længe lignede et godt,
borgerligt valg, blev vendt til Socialdemokratiets sejrsgang tilbage til
flertallet og magten i Horsens Byråd, hvor partiet siden 1919 har siddet på borgmesterposten.
Socialdemokratiet sikrede sig 50
pct. af stemmerne, mens Venstre
over hele linien gik tilbage efter kanonvalget for fire år siden og endte
på 20 pct.
Resultatet betyder, at Socialdemokratiet står til at få 14 af de 25
mandater i byrådet, mens Venstre
mister to af sine syv mandater.
Mens socialdemokraternes begejstring steg efterhånden som valgresultaterne blev læst i Valgcafeen på
Horsens Rådhus, mærkede Venstre-folkene det ene sviende nederlag efter det andet.
- Vi er målløse og chokerede. Det
havde vi ikke regnet med, lød det fra
Venstrefolkene.
Omvendt var det for socialdemokraterne, der havde frygtet det værste og i stedet blev båret af sted på et
stemmetal, som de ikke havde turdet drømme om.
- 14.000 stemmer og 14 mandater,
lød det fra en overvældet borgmester Vagn Ry Nielsen, da resultatet
fra hele kommunen var klar.

Færre stemte
Med en stemmeprocent på 66,7
havde knap så mange vælgere sat
deres kryds som ved kommunalvalget i 1993.
Og et nærmere kig på tallene viser, at mens en trediedel af vælgerne i Horsens valgte at blive hjemme
på sofaen, så gik en anden trediedel
til valgurnerne og stemte på Socialdemokratiet og Vagn Ry Nielsen,
mens den sidste trediedel fordelte
sine stemmer ud over de 11 andre
partiet og lister.
Ud over Socialdemokratiet vil fire
partier efter nytår være repræsenteret i Horsens Byråd: Socialistisk
Folkeparti med et enkelt mandat,
Dansk Folkeparti med to, Det konservative Folkeparti med tre og
Venstre med fem mandater.
Tendenserne i Horsens Folkeblads seneste meningsmåling holdt
- bortset fra at Lone Bach på Lones
Lokal Liste snuppede ca. halvdelen
af stemmerne fra sit tidligere parti,
Socialistisk Folkeparti, der mistede
et mandat trods valgforbundet med
Enhedslisten.
Fintællingen i dag kan flytte et
mandat fra Socialdemokratiet til
Lone Bach.

Borgmester Vagn Ry Nielsen havde ikke uden grund høj cigarføring efter den overbevisende valgsejr.

Venstres borgmesterkandidat Poul
Jensen kunne ikke umiddelbart finde årsagen til vælgerne flugt.

