
Vores vision
Her vil vi mere - og der er plads til flere!



 
 Visionsfortælling

’’Sammen skaber vi bæredygtig udvikling i 
mulighedernes Mariagerfjord - midt i det 
nord- og østjyske.

Her vil vi mere – og der er plads til flere!

 
 Vores vision fortæller, hvor vi er på vej hen. Den er et fælles pejle- 

mærke for Byrådets arbejde, der sætter retning for kommunens virke.

Visionen skal sikre, at Mariagerfjord er et godt sted at leve og opleve, 
lære og uddanne sig, drive forening og virksomhed og ikke mindst bo 
og bosætte sig. Visionen skal inspirere borgere, civilsamfundet 
og erhvervslivet til at bidrage til kommunens udvikling.

Venlig hilsen

Byrådet i Mariagerfjord Kommune



Bo og opleve

Bosætning
Vi vil være flere! Derfor skaber vi de bedste rammer 
for vores borgere og dem, der flytter hertil.

Mangfoldighed gør stærk
Vi vil styrke de unikke kvaliteter og initiativer i land og 
by med respekt for kommunens samlede udvikling.

Fællesskab
Vi skaber muligheder for, at alle føler sig som en 
del af et givende fællesskab – og forventer, at alle 
bidrager i det omfang, de kan.



Sundhed og livets faser

Sundhed og trivsel
Vi investerer i forebyggende tiltag, der bidrager til 
bedre sundhed i alle livets faser - både fysisk og 
mentalt.

Børneliv
Vi bidrager til en god begyndelse på et trygt børneliv, 
hvor alle bliver set, hørt og forstået.

Ungeliv
Vi skaber rammerne for det gode ungeliv med 
oplevelser, relationer, fælleskaber og uddannelse, 
så de unge får lysten til at blive og vende tilbage.



Vækst og udvikling

Uddannelser
Vi sikrer og udvider mulighederne for at tage en 
uddannelse lokalt - i tæt samarbejde med skoler, 
virksomheder og uddannelsessteder.

Erhvervsvenlig
Vi understøtter virksomhedernes muligheder for 
etablering, vækst og udvikling gennem et smidigt 
samarbejde om en bæredygtig retning

Kulturelle fyrtårne
Vi er stolte af vores kulturarv og understøtter nuvæ-
rende og nye kulturtilbud. Et mangfoldigt og pulse-
rende kulturliv tiltrækker nye borgere, besøgende og 
skal være en del af alles hverdag.



Naturligvis grønnere

Klima
Vi vil være en grøn kommune og gå foran i denne 
omstilling. Det gør vi i et samarbejde med borgere, 
erhvervsliv og civilsamfund.

Natur
Vores unikke natur skal være tilgængelig for borgere 
og besøgende. Vi vil udvikle biodiversiteten og un-
derstøtte et aktivt udeliv ved skov, strand og fjord.
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