LiU Generalforsamling den 27. marts 2017

Beretning for 2016

Generalforsamlingen er indkaldt den 23. februar på FB og langaa.dk, og altså i god tid i forhold til fristen på
en måned. I løbet af marts måned har der været opslag på info-skærmen og i byens butikker mv.
LiUs bestyrelse har i 2016 holdt 6 bestyrelsesmøder (25/1 . 29/2 . 31/3 . 19/9 . 4/10 . 14/11), derudover har
vi mødtes i de respektive arbejdsgrupper. Og vi har været til stede såvel på Open By Night i Bredgade og til
Pramdragerfesten. Dejligt at opleve den interesse, som projekterne møder. Vi har også været
repræsenteret til møder i Landdistrikts regi. Vi opfatter os selv som repræsentanter for hele byen – for vi
har endnu ikke modtaget en udmeldelse af foreningen. Vi er altid tilgængelige for alle – for borgere og
virksomheder i Langå - og kan nås på langaa.dk, fb, i Bredgadebutikken, og vi har også i perioder en idé-box
i Kulturhuset.
For to år siden var vi så heldige at få tildelt by- og områdefornyelsesmidler. Det vil sige 12 mio. kr som er
uddelt på basis af den udviklingsplan som lå klar i februar 2014. Udviklingsmidlerne dækker 4 områder i
Langå: cykelsti, bro over banen, midbyen og Gudenåens Potentialer. I 2016 har vi været optaget af at føre
projekterne ud i Langå.
Vi kan glæde os over, at første projekt blev fuldført, nemlig projekt ”sikker skolevej”, dvs cykelsti på
Randersvej frem til Kalstrup – cykelstien lå klar i april 2016.
I august 2016 blev en midlertidig status for områdefornyelsen husstandsomdelt og heraf fremgik en
tidsplan, som er så nogenlunde overholdt.
Forandringerne i midtbyen er så godt som færdige i forhold til de planer der ligger. Det vil sige at det gamle
fisketorv med åbning ud imod Bredgade, nye møbler og pavillon står færdigt. Der mangler dog stadig
møbler til pavillonen og en container til opbevaring. Dette er der umiddelbart ikke penge til, men vi vil
arbejde videre hermed.
I sommeren 2016 fik vi en elektronisk info-skærm. Til daglig er det Langå Handel, som administrerer
skærmen og der ligger en aftale om fordeling af skærmplads med 40% til virksomheder/butikker, 40% til
foreninger og 20% til information fra Randers Kommune.
Hvis vi et kort øjeblik springer frem til nu – kan vi kun glæde os over at byen møder tilkommende i
lyskrydset langt pænere end for et år siden – med liv i butikkerne, træer og folk i gaden. Vi er
overordentligt tilfredse med det foreløbige resultat.
19. oktober mødtes en lille gruppe børn og voksne med Kirsten i rigtigt efterårsvejr for at lægge forårsløg
på grunden af hjørnet Væthvej/Bredgade og netop i disse dage kan vi alle glæde os over de fine
forårsbebudere. Tak til Viggo Møller, som på eget initiativ har stået for indretningen af pladsen med nyt
græs og paradisæbletræer. Eftertænksomhedspladsen – som den hedder - giver mulighed for at lade sig
inspirere af små vise ord i træerne. Det er planen at der skal indrettes siddepladser under træerne.
I midtbygruppen har der i 2016 været et godt samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Bymunck som
projekterede Kempels Plads og Fisketorvet. Og vi er tilfredse med at det var et lokalt firma, Wilh. Laursen,
som udførte arbejdet. De første planer for Kempels Plads var vældig spændende, men – viste det sig –
temmelig bekostelige. 400.000 kr manglede vi. Selvfølgelig har det været træls at vi på de fleste møder har
måttet skære ned på ambitionerne. Beslutte hvilke dele af projektet der alligevel ikke kunne blive råd til.
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Men vi har jo stadig tegningerne og kan til enhver tid beslutte at tilføje disse dele og søge penge specifikt
dertil.
28. oktober var en stor dag for LiU – dagen som vi længe har glædet os rigtig meget til. Dagen hvor den nye
plads bag Gardenia – i folkemunde kaldt Kempels Plads - kunne indvies. Tak til de mange som dukkede op
med deres opbakning. Indvielsen blev ekstra festlig fordi De Nye Rejsende spillede imellem og især efter
talerne. Og borgmester Claus Omann Jensen og byrødderne Iben Sønderup og Lars Søgaard klippede
snoren. Pladsen er tænkt som et lille åndehul og mødested, som ligger strategisk imellem de to
dagligvarebutikker og vi glæder os til at se børn og voksne nyde en pause der i sommersolen. Og vi håber
at unge mennesker vil mødes på pladsen – måske snuppe en sodavand eller en is og hygge sig sammen
uanset hvad de ellers interesserer sig for og hvor de ellers holder til. Vi har allerede glædet os over at de
unge har taget pladsen i brug – og vi er i gang med at skaffe en bedre og mere holdbar basketkurv.
Og så håber vi at diverse papir og andet affald havner i den dertil opstillede affaldscontainer når den
kommer 1. april.
En del borgere har spurgt efter torvedage i Langå og vi benyttede indvielsesfesten til at starte en
forhåbentlig lang tradition med torvestemning ved og på Kempels plads. Vi håber der vil opstå spontane
markeder hvor der sælges hjemmedyrk og årstidens varer på trapperne – og vi håber at der arrangeres
tilbagevendende torvedage.
Den første Torvedag blev en stor succes og nogle kunne melde udsolgt da boderne lukkede kl 18 – og
mange gav tilsagn om at komme igen.
LiU har til formål at sætte nye spor med mulighed for fremtidig vækst og trivsel. Vi er derimod ikke lige nu
mange nok i bestyrelsen til at påtage os ansvaret for at drifte torvedagene. Så vi forventer og håber at der
opstår en gruppe, som vil arrangere torvedage fremover. Selvfølgelig er vi gerne med – måske kunne det
være et samarbejde imellem LH, byens foreninger og LiU som arrangerer torvedage. Tiden vil vise hvordan
det bliver. Der kan jo også være en ildsjæl eller to som har tid og lyst til at stå for torvedagene.
Torvestemning og landlig idyl er jo i høj kurs og vi kunne sagtens tiltrække folk fra oplandet hvis vi griber
det rigtigt an og kobler torvedagene med fest og specielle glade oplevelser. Og fortæller om det på
Facebook, aviser mv.
Dagen var som sagt vældig festlig og vi er virkelig glade for at det var lykkedes at få så fin en opgradering af
parkeringspladsen – og vi siger tak for opbakningen til alle involverede og til Langå Handel som bakkede op
og sponsorerede flag i gaden.
Nu er de 3 mio til byfornyelse brugt – og når vi herefter skal i gang med nye projekter skal vi først skaffe
pengene. Men vi er så priviligerede at lokale virksomheder og foreninger på forhånd har udtrykt deres
støtte og vi er fortrøstningsfulde mht økonomi. Til fondsansøgninger har vi stadig 1,3 mio kr stående til
egenfinanciering..
Når vi taler fundraising, så er der jo også den tredje del af byfornyelsen – Gudenåens potentialer – og det
begynder så småt at lykkes at rejse penge til de fine planer.
I 2016 har det handlet om at se på financieringsmulighederne. Den samlede plan for projekt ”Gudenåens
Potentialer” koster 5,5 mio. og indtil videre er det lykkedes at samle 1 mio. som skal lægges til de 2 mio.
som er lagt til side som egenfinanciering. Dette betyder at Gudenågruppen fortsætter med at søge midler
til projekterne samtidig med at man går i gang med at forbedre området omkring sejlklubben. Der skal
først bygges et madpakkehus med infovægge og bedre adgang for kanoer. ELRO-fonden bakker op og
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Friluftsrådet støtter, men der kom afslag fra Mærsk-fonden. Dette betød en del forsinkelse idet vi ventede
meget længe på svar herfra.
Sidste del af byfornyelsesprojektet er broen på tværs af jernbanen. Det har været en stor opgave at
forsøge at være med. Det er BaneDanmark som bygger broen – og den kommer fordi der er brug for
niveaufri adgang til perronerne ifølge lovgivningen. Broen kommer til at forløbe udenom
stationsbygningen, og vi har så benyttet muligheden for at få en forlængelse over hele terrænet og på den
måde binde byen sammen. Vi ville aldrig have haft mulighed for at skaffe penge til en bro over alle spor og
derfor var det et held at broen fra Bredgade til perron 2 skulle bygges. Vi har så fået mulighed for via
områdefornyelsesmidlerne at fortsætte broen til Skovlyst. Det viste sig i 2016 at broen ville blive mindst 4
gange dyrere pr. meter end først forventet, hvilket betød at vi lige netop ville kunne betale broen frem til
vandtårnet. I august 2016 fik vi omsider svar på vores fondsansøgning fra Mærskfonden – men desværre et
afslag. Vi er derfor meget taknemmelige for at Randers Byråd viste handlekraft og rettidig omhu og på et
byrådsmøde i december 2016 fandt 2,5 mio kr til bygning af det sidste stykke stibro – en skovtopbro fra
vandtårnet til Skovlystvej. Brobyggeriet er på trapperne og påbegyndes lige om lidt, og der står i
udbudsmaterialet at byggeriet frem til Vandtårnet skal være færdigt i juli 2017. Vi glæder os til de nye
muligheder, som denne stibro vil betyde for både os der bor i byen som for turister og gæster.
Med hensyn til kommunikation – så har vi i et stykke tid været lidt mere tavse fordi der ligesom ikke er sket
så meget nyt – og det kan jo være lidt træls at blive ved med at fortælle at vi arbejder på sagerne. Især
efter den husstandsomdelte information – har vi ment at LiU var dækket ind mht information.
Vi har også langaa.dk og håber meget at foreningerne vil begynde at bruge kalenderen – bestille en
adgangskode og selv lægge deres arrangementer ind – så alle i og udenfor byen kan se hvad her sker
hvornår – på samme sted. Samt selvfølgelig opdatere hjemmesiden med sidste nyt i foreningens område.
Vi ser hjemmesiden som en enestående mulighed for alle i Langå for at få overblik over alt som sker.
langaa.dk er byens ansigt udadtil og vil gerne vise interesserede hvad vi kan her i byen – så send endelig
tekst og gerne fotos når I har nyt at fortælle.
Der har i tidens løb på borgermøderne været mange kreative forslag til opgradering af Langå bymidte
Hængekøjer i Byparken
føre åløbet igennem midtbyen
Havearbejde på tværs af byen
Grillaftner i Bredgade
Mmm
Og der har været ønsker om mere liv i Bredgade. Samtidig har vi her som i mange andre byer udfordringer
med at udfylde den før så travle butiksgade. Og ingen har fundet løsningen. Derfor er der interesse i at
prøve forskellige muligheder af.
Netop derfor søgte RK på eget initiativ midler til forsøg på udvikling af butiksgaden. Det lykkedes at få
tildelt 4,5 mio statslige midler og forsøget er godt i gang. Der er under LiU en bredt repræsenteret
Bredgadegruppe, som arbejder med forslag og idéer. Vi er fortsat i forsøgsperioden, d.v.s. at alt som har
været i Bredgade var midlertidigt og skal evalueres til slut. Projektet slutter med udløbet af 2018. Der har
været midlertidige blomsterkummer, endda på kørebanen fordi det er et ønske fra mange at farten sættes
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ned. Der har været midlertidige møbler og midlertidige forsøg bl.a. julepynten 2016. Hvilket minder om at
vi også har fået ny belysning i det meste af byen her i 2016.
Det har LiU kun været perifært involveret i idet vi før udskiftning af lamper gik i gang blev præsenteret for
3-4 næsten identiske lampedesigns og fik lov at udpege det, som vi syntes var det bedste for byen.
Der er også sat store parasoller med bænke op og vi har glædet os over at de er blevet brugt i
sommertiden. Det var egentlig aftalen at butikkerne selv skulle sørge for at få parasollerne ind her i vinter
– så hvis det bliver noget der skal investeres i fremover er det en god idé at passe på dem om vinteren.
Alt i alt har 2016 været et travlt år og vi har anvendt vores ressourcer til det yderste – og er tilfredse med
resultaterne. Hvilket vi selvfølgelig også håber, at byens borgere er.

Langå, den 27. marts 2017, generalforsamlingen, Dorthe Tapomayi Nielsen, formand for LiU

Nyt punkt:

Fremtiden:
Der er i Bredgadeprojektet afsat 1.750.000 kr til midlertidige tiltag og resten skal bruges her i 2017, og i
2018 vil vi så gå over til at bruge de sidste 1.750.000 kr, som kan anvendes til blivende permanente tiltag.
Dog ikke butiksfacader eller nedrivning. Vi håber, at pengene vil kunne bruges til forskønnelse af Bredgade
og at pengene ikke forsvinder til lidt reparation af vejbanen eller den slags som er meget dyrt og som vi
synes skal betales af andre offentlige kasser.
Der kommer et ægte Gavlmaleri på gavlen ud for Bredgade nr. 31. Kommunen går i gang med at
forbehandle facaden nu og derefter får vi besøg af en kunstner, som kan sit kram. Som så mange andre
tiltag stammer denne idé fra en borger i byen - som er vokset op i et kvarter hvor der var et gavlmaleri – og
som godt kunne tænke sig, at hans børn også skulle kunne ha’ sådan et kendetegn for deres barndomsby.
Der kommer et forsøg denne sommer hvor temaet er udnyttelse af forarealerne – dvs. at der skal ske
forskelligt på pladsen udenfor hvert hus/hver butik – så der på den måde vil komme mere liv i butiksgaden.
Mere om det om lidt, når Line fortæller om de sidste planer.
Bredgadeprojektet involverer hele Bredgade og altså også til dels stationsbygningen – men mere om det
om lidt.
Som nævnt måtte vi konstatere at der ikke blev råd til legeplads i Byparken – og måske var det meget godt,
for vi har hele tiden kommunikeret med RK om den vigtige legeplads, og nu ser det ud til at vi er ved at nå
hinanden mht. udformingen af de legemuligheder, som rigtig mange borgere glæder sig til og ønsker. Det
ser ud til at vi skal bruge en del energi og tid på at planlægge denne legeplads og siddepladser i Byparken –
og frem for alt skaffe økonomi til det. Vi regner med at det lykkes at nå i mål i 2017. Vi har forgæves søgt
Landdistriktspuljen men vil gøre det igen dette forår – og så er der jo ELROfonden og visse virksomheders
tilsagn. Så det skal nok gå. Vi er også tilmeldt et RK kursus, som handler om fondsansøgning og vi har
tænkt os at bruge legepladsen som case. Vi forventer at der opstår en ny gruppe bestående af forældre.
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Vi har også fået henvendelser om de manglende byggegrunde - og bestyrelsen er opmærksom på området
fordi der jo skal være noget at vælge imellem hvis tilkommende ønsker at bosætte sig i Langå. Vi arbejder
på sagen og er i kontakt med RK om dette spørgsmål. Og vi vil fortsat holde øje med hvad der sker og
opfordre til at RK går ind i byggemodning, stier m.v.
Kommunikationsgruppen arbejder videre med skiltningen ved stationen og i byen. Vi håber, at det bliver i
2017 at det lykkes.
Vi skal være med på landdistriktskonference vedr. branding – og vil i den forbindelse overveje om det er tid
at invitere politikerne på kaffe og en rundvisning og en snak om mulighederne for branding af Langå
2017 byder også på en indvielsesfest – idet vi skal fejre at stibroen over banen bliver færdig. Vi glæder os
til at fejre broen – med musik og flag og lagkager i skoven – eller hvad vi nu finder på.
Vi skal også til at se på udviklingsplanen fra 2014 – det er ved at være tid at revidere og videreudvikle

Nyt punkt:

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år
Vi fik et nyt bestyrelsesmedlem sidst. Lars har fra begyndelsen være med i midtbygruppen og gjort et stort
arbejde der – nu er vi så heldige at han er gået på efterløn og har tid til også at være bestyrelsesmedlem.
Lars var forhindret i at være med til generalforsamlingen 2016 – så han kom til dagen efter, hvorfor han
efter reglerne er på valg i dag.

På valg er og modtager genvalg:
Jim Davidsen
Lars S. Pedersen
Dorthe Tapomayi Nielsen

Ikke på valg er:
Lou Næraa
Kirsten Haslund
Poul Herrstrøm
Leif Mårtensson
Der skal vælges to suppleanter
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Nu vil vi gerne byde velkommen til Tom Nielsen og Anders Pedersen fra
Foreningen Langå Stationsbygning
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