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LiU Beretning for 2017,  april 2018 

v. formand Dorthe T. Nielsen 

LiUs bestyrelse har i 2017 holdt 7 bestyrelsesmøder (23/1, 1/3, 2/5, 26/6, 30/8, 19/10, 

7/12), her af to med deltagelse af ledelsen fra PLAN Randers Kommune.   

Vi har også været repræsenteret til møder i Landdistriktsregi. Randers Kommune har 

etableret et forum for landdistrikterne i kommunens udkant og der har vi et fællesskab 

med små og lidt større landsbyer som også har skrevet udviklingsplan.  Det er meget 

forskelligt hvor langt byerne er med udførelsen af planerne, og vi er heldige idet vi er 

den eneste landsby som har en projektansvarlig tilknyttet.  På Landdistriktskonference i 

Purhushallen vedr.  branding den 22/4 lærte vi af bl.a. folk fra Cold Hawai hvor vigtigt 

det er at vi ved hvorfor vi gør det vi gør hvis det skal lykkes. 

Lars S. Pedersen og jeg har deltaget i et kursus i fundraising over et par uger – Vi regner 

med snart at ”pensionere” os selv fra LiU, når andre tager over og så trække os tilbage 

og blot stå til rådighed med fondsansøgninger og rådgivning.   

Vi har været talstærkt til stede på Open By Night i Bredgade.  

Projekterne: 

Baggrund: For tre år siden var vi så heldige at få tildelt by- og områdefornyelsesmidler. 

Ialt 12 mio. kr som er bevilget os på basis af den udviklingsplan som lå klar i februar 

2014. Udviklingsmidlerne dækker 4 områder i Langå: sikker skolevej (cykelsti), bro over 

banen, midtbyen og Gudenåens Potentialer.  By- og områdefornyelsesprojektet udløber 

med udgangen af 2019 med færdiggørelsen af Gudenåens Potentialer – den sidste del. 

For to år siden søgte Randers Kommune på eget initiativ en tillægsbevilling og vi 

modtog 4,5 mio kr til et statsfinansieret forsøgsprojekt til optimering af Bredgade. Dette 

forsøgsprojekt udløber med udgangen af 2018. 

 

Sikker cykelvej: Randersvej (afsluttet) og Skovlyststien – som mangler sidste lag stenmel 

og sidste afvanding i området – samt selvfølgelig videreførsel 

Stationsbro: Et stort emne dette år har været Broen over Banen.  BaneDanmark har 

bygget en bro, som der er meninger for og imod – men nu står den der og vil snart 

kunne tages i brug.  I november 2017 vedtog Byrådet, at arbejdet med stibroen til 

Skovlystvej skulle fortsætte, dvs. at den verserende stævningssag ikke skulle ha 

udsættende virkning. Sidste stykke af stibroen er i disse dage sendt i udbud. 

Derudover har vi mødtes i de respektive arbejdsgrupper:   
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Bredgade:   Der har været stor uenighed og en meget langtrukken proces i forhold til 

slutresultatet. Processen kunne nok have været kortere, hvis præmisserne havde stået 

klart fra starten: at Plan havde meldt klart ud, hvad der i realiteten var råd til og om 

parkeringssituationen ville blive ændret. I november – 17 til januar 18 blev igangsat en 

fordebat med indkaldelse af idéer til tillæg til kommuneplanen vedr. Langå Midtby, dvs 

Bredgade og stationsområdet.  Lige nu er forslaget til høring og alle kan tjekke ind på 

kommunens hjemmeside og give sit besyv med.  Grundlæggende kan man sige at 

forbedringerne handler om at hele Bredgade inkluderes i planen isf at stoppe ved kroen 

og at det bliver muligt at bygge stibroen fra BDs bro til Skovlystvej.  Det kommer i 

udbud i disse dage. 

Gudenåens potentialer: mere om dette efter generalforsamlingen 

 

I maj fik Langå sit eget gavlmaleri – ”der skal to til Kano” ved Christian Olsen.  LiU 

havde fået en henvendelse fra en familiefar som fortalte at han selv er vokset op nær et 

gavlmaleri i Aarhus, og han mente at det ville være dejligt hvis også hans børn kunne 

være stolte af en flot gavl i Langå.  Det håber vi at de er. 

I juni  kom youtube filmen  -  ”det er godt at bo i Langå” filmen var sjov at producere – 

Jim Davidsen og jeg er glade amatører, men heldigvis var vores moviestar Magnus 

Nissen professionel  - og filmen er set mere end 2000 gange 

I september – havde Langå besøg af en busfuld ejendomsmæglere fra Randers på tur. Vi 

havde lejlighed til at vise vores fine by frem og fortælle om alt det spændende som sker 

her. 

Derudover skal nævnes hjemmesiden langaa.dk – som støt og roligt finder sin egen form 

og efterhånden huskes af flere og flere foreninger i byen.  Det er jo et tilbud om at få 

overblik over hvad der sker og på den måde også undgå dobbeltarrangementer i årets 

løb.  Send endelig opslag og oplæg og bidrag til kalenderen – jo mere levende 

hjemmesiden er, des mere interessant også for dem, som ikke bor i byen. 

Vi har også den glæde, at der er afholdt to spændende og fine torvedage i byen.  De 

arrangeres af en selvstændig gruppe Marked & K som har stiftet sin egen forening.  Det 

er også Camilla, som er initiativtager til endnu en gruppe relateret til LiU, nemlig 

legepladsgruppen.  Vi skal hilse fra Camilla og sige, at hun efterlyser og håber på flere 

som har tid og lyst til at være med. 

28/2 -17 udemøde i midtbygruppen med projektleder Line Heydorn, hvor vi gik 

midtbyen igennem og hvor det pludselig viste sig at vi alligevel gerne må gå i gang med 

en legeplads  


