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Ordet er dit 

Som en del af områdefornyelsen i Langå, kører der et parallelt forsøgsprojekt i Bredgade. Det primære
formål i forsøgsprojektet er at afprøve muligheder for at skabe liv og nye anvendelser i form af
midlertidige eller permanente tiltag. 

 

Indsatsen har strukket sig over et par år og skal rundes af, for nu at give plads til permanente
forandringer. I forbindelse med at vi runder de midlertidige tiltag af, evaluerer vi på projekterne og
processen, og derfor vil vi meget gerne høre, hvordan din oplevelse har været. 

 

Vi har herunder samlet nogle vigtige målepunkter og håber at du vil bruge fem minutter på at give os
brugbar viden til at arbejde videre med. 

 

Spørgeskemaet drejer sig om det seneste forsøg i Bredgade, hvor gaden har været transformeret i en
periode på 3 mdr. og har været iklædt plantebede og rødt byrumsinventar.

 

VIGTIGT: Husk at trykke på "Indsend" i slutningen for at registrere dine svar. 
 

Svarfrist er den 1. december 2017.
 

De bedste hilsner
 Arbejdsgruppen og Randers Kommune

 Mand  Kvinde  Andet

1 Køn * 

 

 18-25  26-35  36-45  46-55  56-65  66-75  76-85  85+

2 Alder * 

 

 Beboer i Langå  Beboer i Bredgade  Forretningsdrivende i Bredgade

3 Er du; * 

 

4 Hvor mange år har du boet i Langå? 
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5 Hvilken gade bor du på? * 

Vi skaber sammen 

I samskabelse kan man gøre brug af forskellige grader af inddragelse. I forsøgsprojektet har Randers
Kommune fået hjælp af en lokal arbejdsgruppe bredt sammensat af mennesker, som repræsenterer
forskellige interesser. Det har været vigtigt for processen, at mennesker med tilknytning til Langå har haft
mulighed for at præge de fysiske tiltag

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

6 I hvor høj grad mener du, at der er lokalt engagement i Langå i forbindelse med
byforskønnelsen? * 

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

7 I hvor høj grad har du selv været involveret i processen? * 

 Meget gode  Gode  Hverken gode eller dårlige  Dårlige  Meget dårlige

 Ved ikke

8 Hvad er din oplevelse af mulighederne for at komme med input til processen
med udvikling og forskønnelse af Bredgade? * 

9 Hvad har, med dine egne ord, været det bedste ved projektet og/eller
processen? 
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10 Hvad har, med dine egne ord, været det mindst gode ved projektet og/eller
processen? 

Hvilket ansigt viser Langå? 

Gennem en række aktiviteter er ideer og nye tiltag afprøvet, med den hensigt at vende afvikling til
udvikling i Bredgade. Bredgade er Langås ansigt udadtil og byens tidligere stolthed. For at lykkes med at
løfte Langå som helhed, er det helt centralt at løfte Bredgade. Et løft af hovedgaden vil være stærkt
medvirkende til at øge Langås attraktivitet for nuværende og fremtidige borgere.

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

11 I hvor høj grad har de midlertidige initiativer fået dig til at reflektere over
funktion og brug af Bredgade? * 

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

12 I hvor høj grad oplever du stemningen i Bredgade som løftet med de
midlertidige initiativer? * 

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

13 I hvor høj grad mener du Bredgade, med de midlertidige initiativer, har fået en
mere samlet identitet? * 

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

14 I hvor høj grad mener du, at de 11 færre parkeringspladser i Bredgade er et ok
bytte med den forhåbentlig forøgede opholdskvalitet? * 
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 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

15 Hvor tydeligt var det at de seneste elementer i Bredgade var midlertidige tiltag
for at undersøge muligheder for liv og nye anvendelser i Bredgade? * 

 I meget høj grad  I høj grad  I nogen grad  I mindre grad  Slet ikke

 Ved ikke

16 I hvilken grad har det midlertidige forsøg i Bredgade inspireret dig eller givet
nye idéer til, hvordan Bredgade kan blive en forbedret udgave af sig selv? * 

17 Med dine egne ord, hvilken slags gade skal Bredgade være i fremtiden? 

18 Indsæt din e-mail herunder, hvis du gerne vil informeres løbende omkring
udviklingen af Langå? 

NB. Din mailadresse kobles ikke sammen med din besvarelse i dette spørgeskema.

Indsend


