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»Det er gået stærkt med cittaslow-ideen«
BYUDVIKLING. Fra en flygtig idé i slutningen af 2010 skal cittaslow-tanken bredes ud til alle i 2012. Et
ungdomspanel skal i starten af det nye år være med til at sikre, at de unge ikke bare flygter fra Mariager.

MARIAGER: Tidligst i 2013 har
Mariager status af cittaslowby. Sådan lyder meldingen
fra en af hovedaktørerne bag
bevægelsen, der ønsker at gøre
rosernes by mere synlig både
i ind- og udland.
Mette Bay Velling ejer og
driver til daglig et bed & breakfast i Den gamle Smedje i Mariager sammen med en lille butik og et galleri.
Hele 2011 har hun haft travlt
med møder angående cittaslow-konceptet.
»Jeg havde ikke regnet med,
at det var gået så stærkt, som
tilfældet er. Men nu skal vi
ud og have fat i institutioner,
børnefamilier og de unge, for
at give dem en ide om, hvad
cittaslow-konceptet kan betyde
for dem. Det kommer til at tage
tid,« siger Mette Bay Velling.
Derfor tror hun også på, at
hele 2012 kommer til at gå med
at forberede den ansøgning,
som Mariagerfjord Kommune
skal sende afsted.
»Det er kommunen, der skal
ansøge om cittaslow-status.

Mariager tager sig smukt
ud, når roserne skyder frem
blandt de ﬂotte gamle
bindingsværker.
Arkivfoto: Annelene Petersen
Men det vil blive med Mariager som hovedby, hvor vi så
vil have satelitter ud til lokale
steder og producenter for eksempel Bies Bryghus. Jeg tror,
det kommer til at tage et år,
men måske er vi allerede klar
om et halvt år,« forklarer Mette
Bay Velling.

Venskabsby startede tanken
Tanken om at sikre Mariager
den fornemme status opstod i

Mette Bay Velling er en af personerne bag tanken om at gøre Mariager
til en cittalslow-by. Arkivfoto: Richard Sylvestersen
slutningen af 2010, hvor byen
oplevede en masse negative
vibrationer omkring by-,
erhvervs- og handelslivet.
På et møde blev det besluttet,
at der skulle arbejdes for at gøre Mariager mere levende.
»Ideen omkring cittaslow
opstod, fordi Jane Grøn (S)
fra byrådet skulle på studietur
til Falköping i Sverige, der er
Hobros venskabsby. Falköping
har cittaslow-status, og Jane
spurgte, om det ikke kunne
passe på Mariager,« siger Mette
Bay Velling, der gik i gang med

at undersøge konceptet og lave
et oplæg til et møde.
»Det blev modtaget med meget store klapsalver og mange
tilkendegivelser om, at det var
det helt rigtige for Mariager.«
Appellerer tanken om at gøre
Mariager til en cittaslow-by også
til de unge, som måske i forvejen
ikke har alt for mange ting at foretage sig i byen?
»Det er rigtigt, at de unge
måske kan have svært ved at
finde noget at lave i byen. Men
efter nytår regner jeg med, at
vi kan lave et ungdomspanel,
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så de unge også kan være
med til at præge den by, som
de måske skal blive gamle i,«
siger Mette Bay Velling.

Grillen skal ikke lukkes
I cittaslow-tanken er der fokus
på det lokale, og Mette Bay
Velling ved godt, at det kommer
til at kræve hårdt arbejde i 2012
at overbevise folk om at droppe nogle udenlandske produkter til fordel for de lokale produkter.
»På mange overnatningssteder i byen kunne man for ek-

sempel udskifte den tyske honning på morgenbordet med lokal honning eller øllet i hanerne med det fra Bies Bryghus.
Der er mange muligheder, og
lige nu arbejder en restauratør
i området med at lave en menu
bestående af lokale produkter,
for at vise, hvad man kan
opnå,« forklarer Mette Bay
Velling.
Når fokus er på det gode liv,
betyder det så, at grillen på havnen skal lukkes?
»Nej, vi har intet ønske om at
lukke ting ned. Der skal være
plads til mange forskellige ting
i byen. Det bliver også sådan, at
forretninger kan ansøge om at
blive cittaslow-certifikeret efter nogle kriterier, hvis de ønsker det. Vi kommer ikke efter
nogen, bare fordi de ikke vil
være med.«
Om Mariager i 2013 har
status af cittaslow-by kan
kun tiden vise, men for Mette
Bay Velling er det vigtigt, at
det ikke kommer til at gå for
stærkt med ansøgningen.
»Det er vigtigt, at der
ikke bare bliver knaldet en
snegl på byskiltet (cittaslowlogoet) en dag, og Mariager
pludselig har cittaslow-status.
Folk i byen skal vide, hvad
det vil sige at være en del af
cittaslow-bevægelsen. Så må
det hellere tage den tid, det
tager,« siger Mette Bay Velling.

ÅBENT

HUS
DEN
I WEEKEN

5
FRA 10-1

