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Mariager skal blomstre igen
Rosernes by skal vækkes til live igen. Derfor har en initiativgruppe startet et projekt, som skal få roserne til at skyde
MARIAGER: En gruppe borgere
i Mariager har gennem det
sidste halve år - i samarbejde
med VisitMariagerfjord - drøftet, hvordan Mariager med sin
maritime kulturarv, den historiske bymidte og de lokale råvarer og produkter kan plejes
og løftes, så dens karakter og
potentiale bliver mere synligt.
Formålet er at fremme byudviklingen, det gode liv samt
den lokale erhvervsudvikling
og produktion.
Gruppen, der består af repræsentanter fra bl.a. foreningslivet og lokale aktører
samt handels- og turistforeningen, har sammen med VisitMariagerfjord og VisitNordjylland startet et projekt, der forsøger at beskrive alle de muligheder og initiativer, der findes
i forhold til at få Mariager op
i eliten af provinsbyer.

gesom man fokuserer meget
på både historie, identitet og
innovation.
For at udbrede det igangværende arbejde til en større
kreds af iderige borgere, inviteres interesserede derfor til at
bidrage til projektet via hhv. en
workshop og et borgermøde

Medbestemmelse
Workshoppen foregår lørdag 5.
november kl. 13 – 16 i Østjysk
Banks mødelokaler, hvor deltagere får mulighed for at udtænke og afprøve nye ideer og
initiativer med henblik på en
videreudvikling af Mariager.
Der vil efterfølgende blive
afholdt et borgermøde i Den
Gamle Biograf onsdag 23. november kl. 19-21, hvor alle interesserede borgere informeres om, hvilke ideer og forslag,
der er fremkommet og samtidig kan give deres mening tilkende og derved få indflydelse
på den fremtidige udvikling af
Mariager.

Cittaslow
For at få inspiration til hvordan, man fremmer udviklingen af Mariager, har gruppen
bl.a. været på en heldagstur til
Svendborg, hvor man arbejder
med tilsvarende ideer ud fra
et internationalt begreb, der
hedder Cittaslow. Cittaslow
betegner en bevidst byudvikling, hvor det gode liv og tid
til fordybelse er i centrum, li-

Styregruppen, der har som
mål at få Mariager til at
blomstre igen. Indsendt foto.

Rosernes By får mange ﬂere roser
MARIAGER: Næste sommer bliver bedene i Mariager prydet
med yderligere 600 roser.
Mariager skal nemlig leve
op til navnet »Rosernes by«.
Det betyder, at både de private
haver og de arealer, som
kommunen har ansvar for, skal
tilplantes med langt flere roser
end i dag. For at realisere dette
mål, har park- og trafik-afdelingen i Mariagerfjord Kommune indledt et samarbejde med
lokale kræfter i Mariager.
Der har været en del kritik
mod kommunen fra folk, der
mente, den ikke gjorde nok
for rosenbedene. Kritikken
kom blandt andet fra Erik
Kirkegaard Mikkelsen, tidligere
borgmester i Mariager.

Satser på hårdføre roser
I 2010 blev en del bede i
Mariager renoveret, og nu

er turen kommet til resten
af byens rosenbede. Det er
planen, at der skal plantes
forskellige slags røde roser, som er sunde, hårdføre,
og har en lang blomstringsperiode. For at skåne roserne
for salt og samtidig gøre det
pænt at se på, skal der også
plantes lave bunddækkende
planter i kanten af bedene.
Arbejdet går i gang i løbet af
den næste måned.
Det er også planen, at
blomsterbedet »Ankeret«
skal ændres. De hvide roser,
der skulle danne et anker,
har nemlig ikke blomstret
helt så kraftigt som forventet. Ankermotivet har derfor ikke været særlig tydeligt. Som alternativ til roser
og stauder vil man i stedet
forsøge at danne ankermotivet ved hjælp af chaussesten

eller anden form for fast belægning.
Planerne for renoveringerne er blevet til i et bredt
samarbejde mellem Børnefestkomiteen, Mariager
Handelsstandsforening,
Mariager Turistforening,
Rosenkreds Himmerland,
Erik Kirkegaard Mikkelsen
og afdelingen Park og Trafik.

Mange private bidrager med
rosenbede i Mariager, nu
skal kommunen igen i højere
grad spille med, så byen
får ﬂere roser. Arkivfoto:
Annelene Petersen

Mariager Avis . Kirkegade 13 . 9550 Mariager
Tlf. 98 54 26 22 . Fax: 98 54 28 22 . www.dinby.dk/mariager
TELEFONTIDER: Mandag-fredag kl. 10-15
Åbent for ekspedition på kontoret:
Onsdag og torsdag kl. 10-15
Konsulentbesøg:
Alle dage efter forudgående aftale

Journalist
25 45 68 92

Annoncer

Redaktionen

Flemming
Poulsen

UDGIVER: Berlingske af 2007 A/S
CHEFREDAKTION: Dorthe Carlsen (ansvarsh.)
Turid Fennesfoss Nielsen
DIREKTION: Gorm Wesing Flyvholm
og Dorte Carlsen

UDGIVELSESDAG: Onsdag
TRYK: Berlingske Avistryk
OPLAG: Ca. 11.175
REDAKTIONEN MAIL:
mariageravis@mariageravis.dk

ANNONCEMAIL:
mariageravis@mariageravis.dk
DEADLINE: For korrekturannoncer senest
onsdag kl. 12.00
Rubrikannoncer senest torsdag kl. 12.00

Mariager Avis påtager sig intet erstatningsansvar
som følge af trykfejl i annoncer og tekst. Erhvervsmæssig aﬀotografering af Mariager Avisens tekst
og annoncer er ikke tilladt.

Jytte
Andersen

Line
Mikkelsen

Lykke
Svaneby

Kundeassistent
98 54 26 22

Kundekonsulent
25 45 69 55
limi@berlingskemedia.dk

Kundekonsulent
20 65 47 66
lyni@berlingskemedia.dk

Har De ikke modtaget Mariager Avis, kontakt
venligst 99 12 83 31 torsdag mellem kl. 16.00 og
19.00 eller på mail:
ugeavisklage@mariageravis.dk
Mariager Avis omdeles gratis til 11.175 husstande i
området mellem Mariager og Randers fjorde.

Dødsannoncer senest fredag kl. 12.00
PRIS PR. MM: Kr. 3,00 + moms
Sidste frist for indlevering af pressemeddelelser og andre nyheder er onsdag kl. 12.00

