
ATTRAKTIV KOMMUNE 
AT BO, LEVE OG ARBEJDE

Attraktivt for nuværende og kommende 
borgere
Vi har fokus på at udvikle den kommunale service og at 
skabe gode vilkår for erhvervslivet for derigennem at sikre 
vækst og attraktive jobs, samt udvikle og nytænke paletten 
af aktiviteter og fritidstilbud. Dette arbejde skal ske i samar-
bejde med kommunens borgere.

Udvikling af byer
Vi skal tænke i udvikling af kommunens fire hovedbyer: Ar-
den, Hadsund, Hobro og Mariager. Sammen med Kattegat-
kysten skal de fire byer fungere som vækstlokomotiver for 
hele kommunen og udvikles med udgangspunkt i byernes 
unikke, individuelle styrker og i sammenhæng med deres 
opland. By og opland er hinandens nødvendige forudsæt-
ninger, og stærke byer er et nødvendigt grundlag for hele 
kommunen. Udviklingen skal foregå med tanke på frem-
tiden. Nybyggeri skal derfor være grønt og bæredygtigt og 
med fokus på fællesskab, så det afspejler fremtidens efter-
spørgsel på boligmarkedet.

Internetforbindelse
En væsentlig forudsætning for både bosætning og effektiv 
drift af virksomheder er hurtig og driftssikker internetforbin-
delse i hele kommunen. Det er et klart mål, som vi allerede 
er på vej til at opnå.

Lokal stolthed
Vi skal være stolte af at bo i vores område og alle sammen 
være gode ambassadører. Det er den bedste markedsføring, 
vi kan få, som selvfølgelig skal kombineres med en målret-
tet kommunal markedsføring. Markedsføringen skal tage 
udgangspunkt i de enkelte byer og områders styrker, som 
er meget forskellige. Det skal vi turde fortælle og synliggøre. 
F.eks. har landdistrikterne vist sig som et attraktivt sted at 
leve – i en periode hvor mange har arbejdet hjemmefra, har 
man i landdistrikterne nydt godt af at have naturen lige uden 
for døren.

Unge tilbage til kommunen
Nogle af de borgere, vi ønsker at tiltrække, er unge, der tid-
ligere har forladt kommunen for at uddanne sig. Her skal vi 
have fokus på at bevare tilknytningen til de unge og gøre det 
attraktivt for dem at bosætte sig i Mariagerfjord Kommune 
efter endt uddannelse.

Socialdemokratiet arbejder fortsat for, at Mariagerfjord Kommune skal være en 
attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere. Her skal 
være attraktivt at bo, leve og arbejde.
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