HVORFOR CITTASLOW?
u Fordi CittaSlow Mariager arbejder for at fremme en
byudvikling, der medtænker og styrker Mariagers
identitet, særpræg, kulturarv, historie og natur.

u Bæredygtighed er et overordnet nøgleord.
Det betyder
- at vi tager afsæt i det særlige, de stedsspecifikke
kvaliteter og fortællinger, der kendetegner byen.
- og vi mener, at disse kvaliteter skal indtænkes i
fremtidige aktiviteter og planer for byens udvikling.
Det betyder i praksis bl.a.:
u At den harmoniske og naturskønne balance mellem den gamle bymidte og villabakkerne skal
opretholdes og styrkes.

u At byggestilen begge steder opretholdes - altså
ingen højhuse - og nybyggeri i bymidten skal overholde den gældende lokalplan.

u At den samlede by skal udvikles som et tiltrækkende og attraktivt sted at bo for flere børnefamilier. Nyt boligbyggeri skal være familieorienteret.
Hvis nybyggeri kun består af seniorboliger, bliver
resultatet faldende børnetal, og det kan betyde, at
byens skole lukker! Sker det, kommer der ingen
børnefamilier - og det vil også vil skade byens
handelsliv.

u At vi erkender, at vi er en bosætningsby, hvor turismen spiller en altafgørende rolle i at skabe ekstra
liv i byen, dynamik og omsætning hos byens hand
lende, spisesteder, sejlklub, overnatningstilbud og
institutioner. Derfor skal de kvaliteter, som byens
turister efterspørger - og har gjort siden ca 1900 styrkes. Men vi kan også selv bidrage til byens liv
ved at handle meget mere i vores lokale butikker
og besøge vores attraktioner.
Målet er, at byen ikke alene forbliver, men fortsat udvikles som et attraktivt og relevant sted at bo og leve i
for børn, unge og voksne.
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VIDERE... MED
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING!

AKTIVITETER, PROJEKTER OG IDÉER
CittaSlow Mariager arbejder bl.a. med disse områder. Vi vil gerne have flere med. Er du interesseret i at være aktiv i et eller flere områder,
så kontakt os på staehr@staehrgrafisk eller roserogbrosten@gmail.com
u Bryllupsbyen Mariager

u Rosenhaven - kontinuerlig pleje
og udvikling

u Byens kunstaktører
u Samarbejdsmuligheder med
hollandske/tyske CittaSlow-byer

u Byudvikling - "Med byerne forrest" - deltager i §17.stk 4
udvalg

u Sandstrand etableres

u Børnelegeplads i midtbyen

u Støtte til Europa Folkemøde i
Mariager

u Fortov fra Sødisbakke til
indkørsel til Hohøj

u Trafik- og skilte regulering i
midtbyen

u Godtfolk i Mariager
– kunstprojektet

u Ungeudveksling nordisk
CittaSlow by

u Guidede ture/flere guider til
byen og historien og Mariager
Rosenhave

u Visualisering af klosterhistorien
via app

u Guidekurser - udvidelse af
guidekorpset
u Koncerter og events i Rosenhaven
u Fortsat aktivitet og service i det
gamle rådhus
u Mariager Museumsforening samarbejde
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u Mobil tilgang til overblik/kort/
over byen inkl. skov/tur/stiområder, så der kan vælges fx
historisk rute, fjordrute, skovrute, byrute, museum etc.
u Opsætning af skilt til Maren
Finds Dal
u Pop-Up turistbibliotek ved
Egekiosken

u Wayfinding inkl. App
u Øge kendskabet til Mariagers
historie og kulturarv
For- og efterårets store projekt er
byudviklingsplanerne for Mariager.

