Mariager By - ”Marias Ager”

Byudvikling
Mariager
I foråret 2011 besluttede en gruppe af
frivillige fra foreningsliv, detailhandel og
erhverv sig for at gøre en indsats for udviklingen af Mariager by og nærområde.
I gruppen har man fra starten af været
enige om, at udviklingsområderne skal tage
afsæt i Mariagers nuværende værdier;

Mariager by
Mariager by kan med sin historiske bymidte
føres helt tilbage til 1400 - tallet, hvor den
opstod omkring Birgitta-klosteret.

● Historie
● Autensitet
● Roserne
● Naturen
● Fjorden

Byen omfatter i dag ca. 1200 husstande og
har via ihærdige ildsjæle formået at bevare
sit historiske særpræg. Det er således i dag
muligt at gå ad brostensbelagte gader i midtbyen og nyde de velbevarede gamle huse, der
er en del af Mariagers hjerte.
Af det gamle Birgitta-kloster er der i dag kun
en mindre del af de oprindelige bygninger
tilbage. Kirken er i dag kendt som Mariager
Kirke og er ombygget til en korskirke.
Den tilhørende kirkegård vidner også om
klosterets lange historie, og blandt de mere
kendte grave er Stygge Krumpens grav.

I 2011 og 2012 har der været afholdt både
workshops og borgermøder for at informere og involvere borgerne i Mariager.
Resultatet af møderne er seks temaer,
som danner rammen for arbejdsgrupper
af frivillige i det videre udviklingsarbejde.

Fremtid
De seks temaer er;
● Vandaktiviteter
● Stier og tilgængelighed
● Historie og Kloster
● Markeder
● Unge
● Roser

Formålet med
arbejdsgrupperne er bl.a.,
at skabe mere
synlig aktivitet i
Mariager og forbedre netværker
på tværs af byen.
Ligeledes er det håbet,
at arbejdsgruppernes arbejde vil få en
positiv indvirkning på
byudvikling, bosætning, erhverv, detailhandel og turismeudvikling i
området.

Mariager og Cittaslow

Mariager
Tid til det gode liv

Et af pejlemærkerne for de lokale grupper
af frivillige, i Mariager, er byudviklingskonceptet ”Cittaslow”.
Formålet med konceptet er at den enkelte by fokuserer på de eksisterende værdier, fx; historien, ressourcerne, naturen,
kulturen og de lokale produkter. Ved at se
på de eksisterende værdier, finder man
nemlig byens identitet, samt grundlaget
for videre udvikling.
Cittaslow stammer fra Toscana, Italien,
men er siden begrebets oprindelse i 1999
blevet et globalt byudviklingskoncept,
som i dag har ca. 150 medlemmer.
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.

Tid til fordybelse

Tid til
udvikling

I Mariager arbejdes der på at skabe
rammen til det gode liv og på den måde
opnå en byudvikling, som alle i området
vil få glæde af.
Hvis du vil vide mere om Mariager projektet, kan du gå ind under ”Cittaslow”
på:
www.visitmariagerfjord.dk

Der gøres opmærksomt på, at dette
ikke er det orginale Cittaslow symbol!

Mariager
en by i udvikling

I 2011 begyndte der
i Mariager et forandringsprojekt, som
fokuserer på udvikling
inden for bosætning,
erhverv og turisme.
Denne folder giver et indblik i de
værdier og temaer, der ligger til grund
for det store arbejde der udføres af frivillige
borgere fra Mariager og omegn.

