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Det kan kun gå for langsomt i Mariager
MØDE. Stor borgeropbakning til initiativet om på sigt at gøre Mariager til CittaSlow by
MARIAGER: Torvedage, En ny
bypark mellem havn og by, historiske skattejagter, flere roser og flere overnatningsmuligheder.
Det var nogle af ideerne
der kom frem, da godt hundrede lokale borgere onsdag
i sidste uge deltog i et borgermøde om Mariagers fremtid
i Den gamle Biograf. Borgermødet var arrangeret af lokal initiativgruppe, der i det
seneste halve år har arbejdet med hvordan Mariager
kan blive mere interessant
for både borgere, tilflyttere,
erhverv og ikke mindst turister. Projektet er søsat i samarbejde med VisitMariagerfjord og VisitNordjylland, der
begge ser store potentialer i
Mariager.
»Mariager har en række
helt unikke kvaliteter, som
for eksempel autencitet, der
fortjener at blive både synliggjort og udviklet, - og gør
man det rigtigt, kan det på
sigt betyde en helt ny æra
og opblomstring af »Rosernes by«,« fastslog Kirsten
Thomsen, der er ansat som
projektkoordinator i VisitMariagerfjord.
Hun fremhævede at Mariager således på en lang række områder allerede opfylder
de kriterier, der skal til for at
indgå i det fornemme selskab
af CittaSlow-byer, der på verdensplan omfatter 126 byer.
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Disse byer arbejder målrettet for fremme af det gode liv,
brug af lokale produkter osv.
I Danmark er det i øjeblikket
kun Svendborg, der er med
i selskabet, men målet er på
sigt at få Mariager/Mariagerfjord Kommune med.

le skole til debat. Det samme
var også ideen om evt. at placere den i Hadsund forkastede glaskatedral på Mariager
Havn, men begejstringen var
til at overskue. På Borgermødet opfordrede initiativgruppen de fremmødte til at indgå
i de arbejdsgrupper, der i den
kommende tid skal arbejde videre på igen at få roserne til
at skyde i Mariager, det vil
sige udvikle byen og måske
opnå CittaSlow-status.
Interesserede kan fortsat
tilmelde sig arbejdsgrupperne på kst@visitmariagerfjord.dk, lyder det fra initiativgruppen.

Flere turister i ﬂere dage
På borgermødet blev de fremmødte præsenteret for initiativgruppens foreløbige ideer
og tanker - og opbakningen
var stor, ligesom mange bidrog med nye ideer. Deltagerne var ganske enige om at
det vigtigste nok var en klar
lokal identitet, der indeholder det helt særlige ved byen. Desuden er der vigtigt at
bygge videre på alt det, der
allerede er for eksempel klostret, de populære MC-træf
på havnen, børnefesten mm.
Flere større events var også
på programmet, ligesom der
var et klart ønske om at få
samlet alle »gamle« havneplaner i en ny etapedelt og mere
realistisk plan. Højt på ønskesedlen er også et fjordbad –
til glæde for såvel fastboende
som for turisterne.
En forudsætning for at få
flere turister til at blive længere i byen - og dermed også erlægge flere penge lokalt
- er imidlertid, at der etableres flere overnatningspladser. Her var bl.a. byens gam-

Der skal arbejdes på, at
Mariager kommer me d i
selskabet af CittaSlow-byer,
der på verdensplan omfatter
 byer - byer, der arbejder
målrettet for fremme af
det gode liv, brug af lokale
produkter osv.
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Postgaarden Mariager
Hotel - Restaurant - Café
JUL HJEMME HOS DEM
Min. 10 kuverter - fra 01. november

Julefrokost 1

Julefrokost 3

Hjemmelavet sild m/karrysalat
Rødspætteﬁ let med remoulade & citron
Lun leverpostej med bacon & champignon
Juleribbensteg med rødkål & surt
Frikadeller med stuvet hvidkål
Ris á la mande med kirsebærsauce

Hjemmelavet sild m/karrysalat
Fad med pestobagt rødtunge, skaldyrssalat &
laksemousse serveret med citronmayonnaise
Skinke med grønlangkål & brunede kartoﬂ er
Mørbrad med champignon a la creme
Ris a la mande m/kirsebærsauce

Pris pr. kuvert kr. 118,-

Pris pr. kuvert kr. 175,-

Julefrokost 2

Hjemmelavet sild m/karrysalat
Rødspætteﬁ let med remoulade & citron
½ æg med rejer, mayonnaise & kaviar
Skinke med grønlangkål & brunede kartoﬂ er
Tartelet med høns i asparges
Medisterpølse m/rødkål
Ris a la mande m/kirsebærsauce

Pris pr. kuvert kr. 145,-

Julefrokost 4

Sildefad m/hakkede æg, rødbeder, løg, asier,
karrysalat & to slags hjemmelavede sild
Røget laks med rygeostecreme
Røget ål med røræg
Skaldyrssalat
Appelsinglaseret andebryst med æble
Krydderurtestegt okseﬁ let med vintergrønt
Pommes braisées, vintersalat & timiansauce
Ris a la mande m/kirsebærsauce

Pris pr. kuvert kr. 228,Brød og smør kr. 15,Gælder alle julefrokoster ud af huset

JULEARRANGEMENT
med levende musik og dans kl. 19.00 - 01.30

Den store julebuffet

inkl. Juleøl, alm. Øl, vand, hvidvin & rødvin Pr. kuvert kr. 548,Arrangementerne afholdes på følgende datoer:

Mariager Fritid
Østergade 9 A • 9550 Mariager • Indgang ved Flügger • Tlf. 98 54 11 04

Lørdag den 26. november & lørdag den 03. december 2011

Stedet, hvor man bor og spiser godt
Torvet 6 · 9550 Mariager · Tlf. 98 54 10 12
www.hotelpostgaardenmariager.dk · mail@hotelpostgaardenmariager.dk

