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Mariager: Det er snart sommer og Mariagers gader
summer af liv. På torvene sidder folk og suger ind af
stemningen i et helt roligt og stilfærdigt tempo. Men
inde i det gamle rådhus arbejdes der på høj...

Tirsdag den 8. maj 2012, 14:00

Mariager: Det er snart sommer og Mariagers
gader summer af liv. På torvene sidder folk og
suger ind af stemningen i et helt roligt og
stilfærdigt tempo. Men inde i det gamle rådhus
arbejdes der på højtryk for at gøre Mariager klar
til sin ansøgning om at blive Citta slow by
nummer to i Danmark.
Cittaslow stammer fra Toscana, Italien, men er
siden begrebets oprindelse i 1999 blevet et
globalt byudviklingskoncept, som i dag har cirka
150 medlemmer.

SENESTE NYHEDER

Hele landet

Information til byens borgere er altafgørende for
deres engagement og nu har projektet barslet
med en hjemmeside. Her kan alle følge med i
hvad der foregår. Og mest af alt, undersøge om
der er noget de kunne tænke sig at være en del
af. Hjemmesiden hedder www.cittaslowmariager.dk.
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Mogens Krogh Jensen (forretningen »Lidt lækkert« i
Havnegade) er med i Samvirket, der arbejder med udvikling
af Mariager by, som man i Samvirket mener har gode
forudsætninger for at blive Cittaslow by. Arkivfoto: Annelene

Logoet for de Cittaslow certificerede byer er en
snegl, som oprindelig stammer fra Slow Food
konceptet, og som symboliserer at byen altid
»bærer« sin historie, sit hjem og sin fremtid med
sig.
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Thorning: Venstres skatteoplæg er ikke
sympatiskDet er ikke regeringens kop te at give
skattelettelser til borgerne med de højeste
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Thorning-Schmidt.
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Samvirket
Prøv Randers Amtsavis
Lige nu foregår udviklingsarbejdet blandt andet i
i en måned for 79 kr.
fem aktivitetsgrupper, med hver deres fokus og
den overordnede proces styres af en lille
håndfuld engagerede, som kaldes Samvirket.
Her arbejder Mogens Krogh Jensen (forretningen »Lidt lækkert« i Havnegade) Mikkel Skovsbo (Visit
Mariagerfjord) Mette Bay Velling (Den gamle smedje B&B) Jane Grøn (byrådsmedlem) Erik Kirkegaard
Mikkelsen (byrådsmedlem) Jens Lykke (forvaltningen kultur og fritid) med at udvikle Mariager by.

At Mariager ansøger om og forventer at blive en Cittaslow by anses nu som en reel mulighed og ikke
længere kun en drøm. Ifølge Samvirkets tidsplan skal en ansøgning være færdig og sendt af sted i
efteråret. Lige nu arbejdes der tæt med kommunen, da det er forvaltningen der skal udfylde ansøgningen
og borgmesteren der skal underskrive den.

Happening på havnen
Den 8. juni har Samvirket arrangeret en happening på Havnen i Mariager. Her kan alle mellem klokken
12.00 og 20.00 få en snak med de involverede og forhåbentligt blive mere bevidste om hvilke fordele
Cittaslow som brand kan give byen og faktisk hele kommunen. Ligeledes kan man her udveksle egne
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