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Vedr. Ideer og forslag til temaet detailhandel
Der er fra Mariagerfjord Kommunen side fornyligt søgt ideer og forslag til temaplanlægning omkring
detailhandlen i Mariagerfjord Kommune. Der ses en generel afmatning i udvalgsvarehandlen i de større byer,
ider en stor del af handlen i dag foregår over nettet eller i de to omkringliggende hovedbyer Randers og
Aalborg, hvor storcentrene i stor stil frekventeres.
Vi kan kun her i Øster Hurup stille os helt positive overfor ideen om at modgå denne udvikling, og fremtidigt
styrke mulighederne for at udvikle detailhandlen i alle vore byer.
Hvad er en storby?
I det udsendte materiale er Mariagerfjord udlagt som værende inddelt i fire hovedbyer - Hobro, Hadsund,
Mariager og Arden...med Als og Øster Hurup som turistbyer.
Vi søger i denne anledning en definition på ordet "hovedby". Hvornår er man en hovedby? Bliver det afgjort ud
fra indbyggerantal, antal husstande, fysisk udbredelse, forretningslivets årlige omsætning, antal medlemmer i
handelstandsforeningen, eller noget helt andet?
Lige vilkår
Set ud fra mange turistvinkler kan Øster Hurup og Mariager sammenlignes, med hver deres
tiltrækningspunkter, men kun Mariager er en "hovedby", og det giver os tilsyneladende ikke lige vilkår - set
med vore øjne.
I sommerhalvåret er Østkysten (Odde, Helberskov, Als, Øster Hurup)at betragte som en stor "hovedby", og
ønsker selvsagt at blive tildelt samme privilegier og muligheder som de andre "hovedbyer". Befolkningsantallet
oversiger selv hovedbyen Hobro 3-4 måneder om året. En ikke ringe del af kommunens turisme indtægter
stammer fra østkysten.
80 % af mariagerfjord kommune turisme er på østkysten. Der er af flere omgange italesat et ønske om et større
fokus på turismen, hvor turismen er.
Vilkårene bør defineres?
Det drejer sig om samarbejde
Den gode historie - den gode vilje - Det Gode Liv...vi kan kalde det hvad vi vil, men det handler om at skabe
forståelse af hinanden i byen, området og byerne imellem.

Det nytter ikke at hver by vogter sit - vi skal ikke være bange for at give noget fra os. Den velvillighed vi giver
videre til andre byer, får vi helt sikkert igen - hvis begge parter altså er indstillet på samarbejde. Det er det, der
kaldes en symbiose, som i den danske ordbog er udtrykt således: Et nært forhold eller samarbejde mellem to
personer, institutioner, lande el.lign. som er til gensidig nytte.
Og vi BØR være hinanden til gensidig nytte. Vi behøver ikke holde alle vore guldkorn tæt ind til kroppen og
indenfor eget byskilt...turisterne kører gerne rundt i hele kommunen for at benytte sig af alle vore gode tilbud.
Et godt eksempel er Øster Hurups gode samarbejde med Lille Vildmosecentret, skønt det ligger i en anden
kommune. Her er netop stor forståelse for symbiosens værdi!
Med lige vilkår og samarbejde byerne imellem kan vi komme langt! Vi skal ikke ta´ fra hinanden, men gi´ til
hinanden!
Øster Hurup handelsstands forening har i dag 43 medlemmer. Foreningen ser positiv på butiksudviklingen i
byen, kvaliteten af udbuddet i butikkerne er steget de sidste 3-4 år. Foreningen ser positiv på, at byen er vendt
ned mod havnen og der er mulighed for at etablere forretninger, spisesteder ud mod og på havnen.
Vi deltager gerne i dialogen om detailhandelen i mariagerfjord kommune, og vil gerne præcisere at arbejdet er
et ønske om at styrke detailhandlen i hele kommunen.
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