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Byrådet skal snart beslutte, om Mariager skal være
en del af det verdensomspændende cittaslownetværk.

Torsdag den 10. maj 2012, 07:30
Af Zarah Grothe, zagr@amtsavisen.dk
MARIAGERFJORD Nu er Mariager et skridt
nærmere at blive en såkaldt cittaslow-by. For
Udvalget for Kultur og Fritid er nemlig så
begejstrede for idéen, at de i den nærmeste
fremtid vil udforme et forslag, som byrådet skal
tage stilling til:

SENESTE NYHEDER

Hele landet

»Så nu er det op til byrådet, om det bliver til
noget eller ej. Og jeg vil tro, at der bliver taget fat
i det sidst på året, nok til efteråret.«

Socialdemokraten Jane Grøn, der også selv
sidder i borgergruppen Samvirke, der har
arbejdet henimod en certificering, mener, at
styrken er, at det er båret af borgerne. For, ifølge
hende, betyder det bestemt noget, at det ikke er
endnu et kommunalt tiltag, som bliver påduttet
borgerne:

13:47

13:40
Thorning: Venstres skatteoplæg er ikke
sympatiskDet er ikke regeringens kop te at give
skattelettelser til borgerne med de højeste
indkomster, lyder det fra statsminister Helle
Thorning-Schmidt.

Egypten i nyt politisk kaos

13:18

Jane Grøn (S), næstformand i Udvalget for Kultur og Fritid,
er sikker på, at byrådet vil tage vel imod forslaget. Arkivfoto
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Nyeste boliger til salg i Randers og omegn

Læs også:
Cittaslow-ideen skal vokse fra Mariager

Nedefra og op

Randers FC

Send din sødeste video

Læs også:
Det kan kun gå for langsomt i Mariager
»Vi har allesammen set det an. Vi har for kort tid
siden været på studietur til Italien for kigge mere
indgående på konceptet. Og alle virker
begejstrede. Ja, der blæser positive vinde her,
må man sige,« siger Jane Grøn (S),
næstformand i udvalget, og fortsætter:
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Prøv Randers Amtsavis
i en måned for 79 kr.

»Det er simpelthen det bedste ved det hele.
Uanset hvor jeg går, er der nogen, der spørger: ’Hvad så, hvad laver I? Hvor langt er I nået?’ Det viser
noget om, at det er noget, som folk har interesse for og er engagerede i,« siger hun og tilføjer:

Biskop og præst i mudderkast om indsættelse 13:14
af åndelig vejleder
Thorning afviser skattereform med
Enhedslisten
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Kineserne vil have endnu flere danske
grisetæer
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Verden rundt: Politiet sprang havareret bil i
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SENESTE KOMMENTARER

»Og jeg er af den overbevisning, at det ikke kan bremses nu. Nej, det bliver til noget.«

Passer til Mariager
Hvis byrådet siger ja, så er det hele Mariagerfjord Kommune, der kommer i fint selskab. Men det vil være
Mariager, som man vil have størst fokus på. Det passer godt til byen, forklarer Jane Grøn:
»Det handler jo om at leve det gode liv, bevare det gode og være stolt af det, man har i forvejen. Det er
man i høj grad dér,« siger hun og fortsætter:

nyvang

Ruondup mod Bjørneklo er sjældent en god
ide. Den fjerner alt, rub og stub og efterlader
jorden åben klar for nyfremspiring. Brug et
middel der skåner græsset, F.eks Expres, så
jorden hurtigst...
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»Det skal helst blive ved med at være en godt sted at bo - og det er det, man igennem det her arbejder
med.«

Bjørnebanden på arbejde · 38 minutes ago

For at blive en cittaslow-by skal man opfylde 52 kriterier, og på nuværende tidspunkt opfylder kommunen
mange af dem, fortæller næstformanden.
Men der er sikkert noget, som skal gøres, og det er noget, som planudvalget skal se på i den kommende
tid.
Synes godt om

10 synes godt om dette. Vær den
første af dine venner.

nyvang

Tempoet skal op når det drejer sig om
Østbroen.10 år er for længe at vente. Bedre
forbindelse til Djursland er fint, ikke mindst i
forbindelse med sygehuset derude er lukket for
akutmodtagelse. Man...
Østbroen er rykket meget tættere på · 3 hours
ago
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Få bygninger med for meget PCB
MARIAGERFJORD De seneste måneder har
Teknologisk Institut tjekket kommunens bygninger
for PCB. Heldigvis med positivt resultat. Læs mere

Østjydsk Bank øremærker 150 millioner
til solceller

Indtast postnr.:

MARIAGER Østjydsk Bank inviterer i den
kommende tid til orienteringsmøder om
energibesparelser - både i Mariager og Randers.
Læs mere
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om
lægeerklæringer

Anden gang er
måske lykkens
gang

20-årig mand
smadrede bil i
fuldskab

Ingeniørens dom:
Træbarakkerne ER
for ringe

ASSENS Når
Mariagerfjord Byråd
skal tage stilling til, om
den forældrevalgte del
af bestyrelsen på
Assens Skole kan få lov
til at trække sig, så skal
de sørge for, at der er
hjemmel for det. Det
påpeger juraprofessor.

ASSENS Første gang,
den forældrevalgte del
af skolebestyrelsen,
Assens Skole, søgte
om fritagelse fra
arbejdet, kvitterede
kommunen med et
afslag. Nu forsøger man
så igen. Læs mere

VEDDUM Lørdag
morgen gik en ung
mand amok på en bil,
da han blev tilbageholdt
af en flok borgere i
Veddum. Læs mere

Tyveknægte på
tyvetogt

ASSENS Ingeniørfirmaet
Just A/S bakker den
forældrevalgte
skolebestyrelse på
Assens Skole op i, at
træbarakkerne er i for
dårlig stand som
heldagsskole til
Kridthusets børn. Læs

HADSUND Torsdag

mere

Læs mere
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nægtet afsked

Juraprofessor: Bed om
lægeerklæringer

Tyve vækkede
kvindelig villaejer

aften lige over midnat,
mere præcist klokken
0.15, stoppede politiet
en perso... Læs mere

Anden gang er måske
lykkens gang
Juraprofessor: Bed om
lægeerklæringer

LÆSERNE ANBEFALER

Anbefalinger
Her er pigerne
44 personer anbefaler dette.
Nyt butikscenter på Viborgvej
19 personer anbefaler dette.
Se billederne: Askepot som musical
12 personer anbefaler dette.
Juraprofessor: Bed om lægeerklæringer
6 personer anbefaler dette.
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ASSENS Den
forældrevalgte
skolebestyrelse på
Assens Skole har søgt
byrådet om fritagelse
fra... Læs mere
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ASSENS En beboer på
Industrivej i Assens må
have fået sig et
ordentligt chok natten
mellem t... Læs mere

Naturstyrelsen
kortlægger naturen i
kommunen

Find os på Facebook

Amtsavisen.dk

MARIAGERFJORD Naturstyrelsen

har rygende travlt. I
øjeblikket
gennemtravler og
registrerer man
neml... Læs mere

Synes godt om

Du synes godt om
dette.

Amtsavisen.dk
Go morgen - vi starter denne fredag i d
nok mest til kvinder.
http://amtsavisen.dk/randers/jeg-forst

B2B netværk

Billigt bredbånd

Tryk i høj kvalitet?

Landets mest effektive netværk af
arbejdsudbud og
arbejdsefterspørgels

Spar penge på din
internetforbindelse. Hurtigt og
stabilt bredbånd.

Offset, digitalprint, storformat m.m.
Kvalitetstryk til gode priser!

www.arbejdsindex.dk

www.fullrate.dk
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Nyt købmandspar til Asferg

Hemmingsen: Uacceptabelt

Bil torpederede ejendom

Idrætshal er godt på vej

Jacob Nielsen: Flere spillere ikke
værdige

Randers tager et tigerspring på
vækstliste

Østbroen er rykket meget tættere
på

Garanter luftede frustrationer

Se hvor du får gratis is fredag
Indbrud i Danske Bank

Bil torpederede ejendom

Lær at køre med Herbie og
Kenneth

Kommentar: Hele banden til
eksamen

Video: Mød dette års finalister

Politiet advarer: Pas på sigøjnere

Lille i RHK - stor i Silkeborg

Jacob Nielsen: Flere spillere ikke
værdige

Amtsavisen.dk
Igen i år har vi fundet 10 skønne finali
1,490 personer synes godt om Amtsavisen.dk.

Maja

Michael

Betina

Jan

Søren

Idrætshal er godt på vej
Motorcyklist - gør dig synlig

Facebook - socialt tilføjelsesprogram

Plads til forandring
Lions sejrede sikkert i sidste heat
Kinesisk kæmpeordre til Danish
Crown
Østjydsk Bank øremærker 150
millioner til solceller

Hemmingsen vil slutte
succesoplevelse med sejr

RadiJet hædres med stort legat

Flere boligforeninger er
insolvente

Naturstyrelsen kortlægger
naturen i kommunen

Hvad skal der ske med
Nelleman-grunden?

Næste kapitel bliver uden
menneskehænder

GOSSIP

Kinesisk kæmpeordre til Danish
Crown

DEBAT

Kronprinsparret til byjubilæer i
Favrskov

FOKUS

Hinnerup og Hadsten får kongeligt besøg 8.
september.
Læs mere

SKØRT OG SKÆVT

Vort nationale symbol
LEDER I disse EM-tider får man på en lidt

Her er hele EM-truppen. Find din
favorit

utraditionel facon bekræftet, at vort flag,
Dannebrog, stadig er et nationalt symbol.

Læs mere

EM FODBOLD

Læs mere

Fotogalleri: Sandskulpturfestival i
Søndervig

SEX OG KÆRLIGHED

Du har brug for et
forbillede
Jeg har mistet lysten til
sex
»Lykkepiller« påvirker mit
sexliv

Pigesex er en forlængelse af
venindeforholdet

Stå ved dine bryster og din
numse

BREVKASSE Er det legalt at piger

BREVKASSE Nogle gange skal vi se

kysser og har sex med hinanden?

vores frygt i øjnene og forholde os til,
at vores bryster er blevet lidt trætte,
og at numsen er blevet lidt for stor.

Læs mere

Læs mere

For 10. år i træk danner Søndervig rammen om
Nordeuropas største og mest spektakulære
sandskulpturfestival. I løbet af 10 dage har 36
af verdens bedste kunstnere omformet 8.000
ton sand til imponerende kunstværker.
Læs mere

Er du en fighter?

ALARM 112 i Danske Bank
Indbrud

Kun vores børn binder os
sammen

Der har været tyveknægte på spil i Danske
Banks afdeling på Bøsbrovej i Vorup.En rude er
aflistet og der e...

Sofies sofahjørne

Læs mere

BILEN
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BMW og Zagato i hedt samarbejde
BILLEDSKØN Den årlige bilfest Concorso
d’Eleganza d’Este ved Como-søen i Italien er
blandt verdens mest eksklusive, og i år var en
af de hotteste nyheder konceptbilen BMW
Zagato Coupé.
Læs mere

REJSER

MEST LÆSTE PÅ

Det skal du opleve i juni
FERIE 600-års fødselsdag i Frankrig, Pippi
Langstrømpe-udstilling i Sverige og gigantisk
»Gay Power«-show i New York.
Læs mere

Nyt købmandspar til Asferg

Mulig lukning af Føtex food
DIGITAL

Synspunkt:
Nordvestjyderne
har betalt

Tusindvis af
edderkopper
indhyller traktor i
mega-spindelvæv

45-årig mistede
fingre på
svinefarm

Morten endte ikke
i sofaen på
kontanthjælp

Få Et Godt Vægttab?

Billig Mobiltelefoni

Weekendophold: Vind Her

Få 5 sunde slanketips og et godt
Vægttab der holder. Anbefalet.

Ring billigt til familie og venner med
Telmore til Telmore - se her!

SundSlankekur.com

Telmore.dk/Abonnement

Konica Minolta udlodder lækkert
weekendophold i NY konkurrence.
Se her

Apple skruer bissen på i San
Francisco
APPLE En ny Macbook Pro med superskærm
og opdateringer over hele linjen. Og så kan
iPhone-ejerne snart skrotte deres bil-GPS.
Apple har nemlig nu lanceret sin egen
kortjeneste.
Læs mere

www.konicaminolta.dk/konkurrence
FRI

LIGE NU PÅ

Liebhaver: Funktionel luksusbolig i
Aalborg

Historisk bryllup: Stig Elling og Steen
sagde ja i kirken

Journalist anholdt for Kina-plakater

LUKSUS Beliggenhed, beliggenhed,
beliggenhed. Kristian Torp, ejer af Torp Byg og
Aalborg Design Center, fandt en af Aalborgs
bedste adresser
Læs mere

Designerlamper er
et hit

Finanstilsynet
tvinger bank til
kæmpe
nedjustering

Nationalbanken:
Danske
boligpriser vil stige
fra nu af

FRI.DK Sort er stadig
det dominerende look,
uanset om lamperne er
fra designstærke
metropoler som Milano
og Barcelona, eller fra
nordligere himmelstrøg
som H... Læs mere

Dr. Beach kårer
USAs bedste
strande i 2012
REJSELIV.DK For 22.
gang kårer Dr. Beach
USAs 10 bedste
strande - i år løber
Coronado Beach i San
Diego af med sejren.
Læs mere
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LÆSERSHOP

Drikkemoden Bordeaux fra topslot

5 stjernet luxus spa på Gran Canaria

Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og
Les Allées de Cantemerle er den såkaldte
andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!

Nyd 8 dage på Gran Canaria, hvor du kan du få en
dejlig afslappende badeferie. Luksuriøst
førsteklasses hotel, bygget i kolonistil. Beliggende
ved havet. Frodige omgivelser med bla 4 pools, 3
jacuzzier, solstole og poolhåndklæder. Bo i et
elegant dobbeltværelser inkl. morgenmad. Spar op
til 2.200 kr.

.

.

Kr. 105 pr. fl. ved 12 fl.

KØB

Kr. 4.998

KØB

Samsø Festival
billet til nedsat pris

Forpremiere på Cirkus Summarum
I Cirkus Summarum er alting som i et rigtigt cirkus bare helt anderledes. Sommeren står for døren, og
Cirkus Summarum er for fjerde gang klar med en
fortryllende og unik cirkus forestilling. Tag familien i
hånden og bliv fortryllet af de dejlige figurer fra DR
Ramasjang.

Få en 4-dags partout
billet til Danmarks
hyggeligste festival. Gå
ikke glip af dette års
Samsø Festival, hvor
musikprogrammet er
spækket med mange
super fede navne! Spar
160 kr.
.

.

Plagiat - Andreas
Bos første
soloshow
Oplev manden med
landets vildeste
gummiansigt - Andreas
Bo - som er klar med sit
første oneman-show
PLAGIAT. Andreas Bo
har som ingen anden
sat nye standarder for
moderne humor, da han
bragede igennem med
Live fra Bremen og han
er svær at sætte i bås
som komiker.
.

Kr. 145

KØB

Kr. 1.100

KØB

Fra kr. 270

KØB

TIP REDAKTIONEN

Del dine historier med os (og med alle andre...)
Dit navn

Skriv en besked

Din adresse
Dit telefonnr
Din E-mail

Upload et billede, et dokument eller et videoklip:

Jeg accepterer Berlingske Lokale Mediers betingelser.
Du kan også sende en e-mail eller en SMS / MMS med ordet "tipos" efterfulgt af din besked til 1929. Det
koster kun alm. SMS/MMS-takst.

Spar 54 % på an skøn ansigtsbehandling
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hos 5th Avenue.

DKK 250,-
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