
Fredag den 28. oktober 2016 var dagen som borgerne i Langå har set frem til i rigtig lang tid.  Den nye 

opholds- lege og hyggeplads skulle indvies.  Samtidig skulle en ny tradition stå sin prøve.  Torvedage har 

også længe været et stort ønske, og nu skulle det være. 

 

Der var fest og farver, rigtig mange mennesker – i løbet af de to timer som festen varede kom der ml 250 og 

300 forbi – der var balloner og gøjl med den rare og sjove lokale klovn.    

Borgmester Claus Omann Jensen klippede den råde snor til den fine nye plads og alle jublede 

Borgmesteren bedyrede at han skam har sin opmærksomhed på Langå og alle fortræffelighederne her.  At 

han både besøger byen i embeds medfør og ofte suser igennem på sine mange lange cykelture.  Iben 

Sønderup sammenlignede Langå med eventyrstedet hvor posen med guld ligger –  det er den allerstørste 

gave at vi har fået støtte fra Randers kommune og regeringen til at foretage by- og områdefornyelse.  Lars 

Søgaard var også inde på alt det gode som er ved at ske i byen.  Alle tre politikere nævnte at Langå er 

speciel i og med at der bor så mange aktive frivillige mennesker i byen. 

 

Så spillede det lokale professionelle band – De Nye Rejsende – to sange om Langå og det var festligt 

På vegne af bestyrelsen i Langå i Udvikling ønskede formand Dorthe Tapomayi Nielsen alle hjertelig tillykke 

med den nye fine plads som både pynter på byens ansigt – og som lægger op til møder og samtaler og 

trivsel i byen  Hun sagde: 

Langå i Udvikling – hedder vi – og ja, vi opstod i 2013 fordi byen åbenlyst trængte til et ansigtsløft og vi er 

glade for at Randers Kommune og Byrådet er med på projekterne og for at det kan lade sig gøre i 

samarbejde at få ting til at ske. 

Langå i Udvikling er en lidt atypisk forening – fordi vi som udgangspunkt forventer at alle i byen vil være 

med.  Vi arbejder åbent med de idéer som dukker op og alle – uden undtagelse – er hjertelig velkommen til 

at være med.  SÅ alle beslutninger drøftes i det åbne rum på borgermøder og i avisen og på FB – og vi i 

bestyrelsen lytter til alle som har en mening og gør vores bedste for at inddrage alle i processerne. 

Imidlertid er det jo sådan, at for at der skal ske noget – for at vi ikke blot skal holde møder i det uendelige – 

så må der engang imellem trækkes en streg og derfra holder vi fast i det beslutninger vi har truffet så hvis 

andre i byen vil være med så kom før vi har trukket den næste streg. 

Dengang i 2013 hvor vi var i gang med udviklingsplanen og skulle til at føre idéerne ud i handling, spurgte vi 

nogle af jer garvede Langå-borgere om I dog ikke ville være med så vi kunne trække på jeres viden og 

erfaringer og kontakter.  Men nej sagde I, - det har vi knoklet med og det var hårdt og svært.  Og det 

lykkedes ikke. 

Nå, tænkte jeg – hm -  hvor svært kan det være?  Vi har en plan – og så går vi i gang – og ja så sker det. 

Nu forstår jeg bedre hvorfor I har haft brug for at holde en pause for det har faktisk været et par travle år 

og vi har holdt utroligt mange møder og arbejdet med projekterne i detaljer. 

Men tiderne arbejder for os – vi lærer nye ord og begreber og to af dem er borgerinddragelse og 

samskabelse.  Vigtige ord som vi knapt kender betydningen af – altså når det bliver helt konkret og tingene 

skal ske.  For hvad betyder de egentlig?  At vi frivillige gør arbejdet og kommunen betaler – eller at vi får 



idéerne og kommunen bestemmer? Eller at vi prøver at lytte til hinanden og få tingene til at ske i 

fællesskab?  Når vi når 2020 kan vi se tilbage på en tid hvor vi prøvede at finde definitionen og lære at 

samarbejde på nye måder. 

Alle holder af udvikling – udvikling giver muligheder for os alle sammen – muligheder for møder og chancer 

og gode dage og gode nye naboer som får lyst til at bo i byen når den får et nyt ansigt – så også her er 

udvikling godt for fremtiden 

Men vi skal huske at der altid skal forandring til for at der kan ske udvikling 

Paradokset er at ingen bryder sig om forandring – og ingen udvikling uden forandring – så der er kun en 

mulighed for at få byen til at blomstre – nemlig at sige ja til forandring – sige ja til at hække fjernes, træer 

fældes, andre træer plantes, at parkeringspladser konverteres til opholdspladser. 

Tak til Randers Kommune og Byrådet for at se byens potentiale. Naturen selvfølgelig – og menneskene – de 

utroligt mange som gør en forskel for byen og for hinanden.   

Arbejder frivilligt – knokler -for velgørenhed, sport og træning, unge og gamle, kunst og kultur og musik, de 

som holder vores kulturhus i gang og meget mere –  

Det forlyder at Danmark har en målsætning om at 30% af en bysammensætning skal være frivillige.  Det har 

vi oversteget for længst – jeg er sikker på at over 50% her har en sag og gør noget for andre og for byen. 

Vi takker også Kempel og Co for at stille pladsen til rådighed for byen.  Vi håber at pladsen vil blive brugt 

Vi havde egentlig tænkt at der skulle være en navne konkurrence om pladsen.  Men desværre er 

navnereglerne meget rigide.  Skal vi gi en plads et navn skal der en lang proces til og det er politikerne som i 

sidste ende bestemmer.  Desuden må vi ikke navngive pladsen med navnet på en nulevende person.  Men 

vi må se hvad pladsen kommer til at hedde i folkemunde. 

Tak også til LH for opbakning og flagallé idag 

Og hvad bliver det næste? 

Jo vi kunne tænke os et legetårn og motionssveller i Byparken.  Nu er vi så moderne at vi selvfølgelig 

spørger ekspertisen før vi sætter noget i gang – så i 2017 vil vi indbyde til et børneborgermøde og 

fremlægge planerne  -  så får vi se om de bliver godkendt 

Gudenå-projektet er løbet ind i modgang idet Mærskfonden efter lang betænkningstid omsider desværre 

har givet afslag.  Nu skal arbejdsgruppen videre med at skaffe midler til den store flotte plan som 

indebærer stier i naturen, fiskepladser, toiletter, marina med mere.  I første omgang er der ansøgning ude 

hos Friluftsrådet og Elrofonden om penge til et madpakkehus og det håber vi meget på at kunne få bygget 

til foråret. 

Endnu et nært forestående projekt, som er til for at binde byen sammen er broen over banen.   

Banedanmark går i gang med at bygge broen til foråret og den skal efter planen stå klar i juli 2017 og så kan 

borgmesteren godt pumpe cyklen og finde til Langå igen for så skal der festes og klippes en snor mere. 

Broen går som planlagt fra Bredgade til Vandtårnet hvorefter den går i stå fordi vi også i det projekt er ramt 

af Mærskfondens afslag.  Det vil dog på alle måder være tosset ikke at føre broen videre til Skovlystvej.  Vi 

er jo uforskyldt rendt ind i at meterprisen på broen steg mange 100% og vi er presset for at nå at skaffe 

midler til den sidste del af stibroen.  Vi håber meget at politikerne vil se med velvilje på projektet for det 



giver ikke mening af stille en midlertidig trappe op ved Vandtårnet.  Det vil jo på ingen måde være hverken 

handicapvenligt eller barnevognsvenligt.  De planlagte nye cykel og løberuter skal bruge broen og det 

betyder rigtig meget for os på begge sider af broen at vi kan komme til den anden side af banen på en 

ligefrem og naturlig måde. 

Men nu er der fest – ta for jer af musik og spændende varer – her på vores allerførste torvedag.  Vi håber at 

kunne holde mange flere torvedage i fremtiden. 

1000 tak til jer alle sammen for opbakningen – fra LiUs bestyrelse. 

 

Og så var der mere dejlig musik fra De Nye Rejsende i bygningen ved siden af.  I torveteltet var køerne lange 

ved boderne som solgte økologisk ost fra Hinge, læderbældter og lædersmykker, honning, kager fra 

mellemøsten, økologisk frugt, bøger og olieprodukter, sæber og bobler, pyntegenstande af birketræ.  Alt 

lokalt og hjemmegjort.  Der var fin afsætning og enkelte måtte melde udsolgt før kl. 18 hvor boderne 

lukkede og alle gik hjem.  Inden da havde der væres fællesspisning med pizzaer fra de to lokale 

leverandører samt drikkevarer fra Fakta og Rema.  Festen var en stor succes og der er ingen tvivl om, at der 

vil blive flere torvedage i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


