
Områdefornyelsen - Status august 2015

Status august 2015

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Mange frø er sået ...

Sommer 2015 
vil alt det nye blomstre 
i Langå

Bestyrelsen:

Lene Lebech
Iben Sønderup
Poul Herrstrøm
Lars Søgaard
Kirsten Haslund
Jim Davidsen
Irene Østergaard
Dorthe Tapomayi Nielsen

Leif Mårtensson

Bestyrelsens opgaver er 
at være repræsenteret i 
alle grupper, at koordinere 
kontakt imellem projek-
terne og have kontakten 
med Randers Kommune, at 
hjælpe med at søge fonds-
midler og stå for events og 
information.  
Vi skaber sammenhænge.  

Bestyrelsen:

Lene Lebech
Iben Sønderup
Poul Herrstrøm
Lars Søgaard
Kirsten Haslund
Jim Davidsen
Irene Østergaard
Dorthe Tapomayi Nielsen

Leif Mårtensson

Bestyrelsens opgaver er 
at være repræsenteret i 
alle grupper, at koordinere 
kontakt imellem projek-
terne og have kontakten 
med Randers Kommune, at 
hjælpe med at søge fonds-
midler og stå for events og 
information.  
Vi skaber sammenhænge.  

Bestyrelsen:

Lene Lebech
Iben Sønderup
Poul Herrstrøm
Lars Søgaard
Kirsten Haslund
Jim Davidsen
Irene Østergaard
Dorthe Tapomayi Nielsen

Leif Mårtensson

Bestyrelsens opgaver er 
at være repræsenteret i 
alle grupper, at koordinere 
kontakt imellem projek-
terne og have kontakten 
med Randers Kommune, at 
hjælpe med at søge fonds-
midler og stå for events og 
information.  
Vi skaber sammenhænge.  

Bestyrelsen:

Lene Lebech
Iben Sønderup
Poul Herrstrøm
Lars Søgaard
Kirsten Haslund
Jim Davidsen
Irene Østergaard
Dorthe Tapomayi Nielsen

Leif Mårtensson

Bestyrelsens opgaver er 
at være repræsenteret i 
alle grupper, at koordinere 
kontakt imellem projek-
terne og have kontakten 
med Randers Kommune, at 
hjælpe med at søge fonds-
midler og stå for events og 
information.  
Vi skaber sammenhænge.  

Langå i Udvikling 
Lokalt borgerråd

Hvad: Lokaludviklingsplan
Hvem: Forening af borgere i Langå
Hvornår: Løbende
Arbejdsform: Forening og arbejdsgrupper
Hvordan kan jeg være med: Alle kan være med
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Langå i Udvikling
Udviklingsplan for Langå
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Områdefornyelse 
Byfornyelse i Langå

Hvad: Byfornyelsesprogram
Hvem: Randers Kommune
Budget: 12 mio kroner 
Hvornår: 2015-2020
Kontaktperison: Mia Nørlund / mio.norlund.jensen@randers.dk
I det godkendte byfornyelesprogram er delprojekterne funktion og placering beskrevet.
Delprojekterne skal nu detaljeres og projketeres på baggrund af de overordefornyelsespro-
gram 
Borgerinddragelse: Byfornyelsesprogrammet er formuleret i tæt samarabejde med arbejds-
grupper og LiU. I forbindelse med detaljering af projekterne vil arbejdsgrupperne blive lø-
bende inddraget i angående prioriteringer.  

OBS: Banedanmark afventer tillægsbevilling 
hos Transportministeriet.

Byfornyelsesprogrammet har samlet med arbejdsgruppernes 
projektbeskrivelser og bliver sendt til politisk behandling 5. februar

Når byrådet godkender programmet kan det sendes til Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter inden 1. april som er deadline

Områdefornyelsen søges til Langå som helhed med en overordnet målsætning om at fremme Langås styrker som bosætningsby, 
ved at skabe bedre sammenhæng i byen og bedre adgang til naturen. Langå har et stort potentiale som bosætningsby og et stort 
udbud af boliger som henvender sig til børnefamilier. Men en hensygnende hovedgade, og en opdelt by er en hæmsko for en 
positiv udvikling af byen. 
Langås vigtigste vækstgrundlag, jernbanen, er samtidig den største forhindring for at udvikle byen og forbinde byen 
med Gudenåen. I dag findes kun en broforbindelse på tværs i form af en vejbro, som ikke ligger strategisk i forhold til 
stationen, bykernen eller den rekreative natur ved Gudenåen og Skovlyst. Der mangler en forbindelse ved stationen 
på tværs af jernbanesporet, der kan skabe et sammenhængende Langå med gode forbindelser mellem natur og by, der 
efterspørges i Langå.

Forholdende for bløde trafikanter og sammenhængen mellem boligområderne, station og naturen omkring Langå 
skal styrkes for at løfte Langå. Så længe byen er så opsplittet af jernbanen, som i dag, er udviklingsmulighederne mod 
en moderne stationsby begrænsede, men potentialet er stort. 
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Vores Bredgade
Byfornyelsesforsøg i Bredgade

Hvad: forsøgsprojekt om butiksgader og bymidter under pres  

Hvem: Randers Kommune/ 
Budget: 4.5 mio. kroner
Hvornår: 2015-2018
Hvordan: Samskabelse
afprøvning og omdannelase af forarealer.
Hvordan kan jeg være med: Nævn evt. bump i Bredgade
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IDEER I ANSØGNINGEN  - MEN DER ER BRUG FOR LANGÅS EGNE IDEER.

-Fiske- og Gudenåfestival. Årligt tilbagevendende temaarrangement omkring det unikke laksefiskeri i 
Gudenåen, som inddrager den funktionstømte kro/ hotel, tomme lokaler, Bredgades byrum samt lokale 
og udenbys interessenter.

-Happenings og midlertidige installationer i det offentlige og private rum. Rullegræs, havefest, salg af 
lokale varer i gaderum og tomme private erhvervslokaler. Måske giver det basis for permanent udlejning.

-Arrangement omkring byens huse med fokus på bevaringsværdige bygninger, strukturer og miljøer. 
Iklædning af tomme skæmmende bygninger i ”nye midlertidige klæder” i samarbejde med lokale skoler, 
museer, håndværkere og kunstnere.

-Børnenes dag i Bredgade. Samarbejde med lokale børneinstitutioner og dagplejemødre som omdanner 
Bredgade og tomme butikslokaler til aktiviteter for børn. 

- Sommer filmskole ?

Invitation til

Workshop
Den 28. August holder Langå fest i Bredgade
Randers Kommune og Langå i Udvikling samarbejder med konsulentfirmaet 
Urban Goods om forsøgsprojektet Vores Bredgade.

Nogle af ideerne og indsatsområderne i forsøgsprojektet Vores Bredgade skal 
omsættes til byrumsudviklende eksperimenter og midlertidige aktiviteter under 
Byfesten.

Kom og vær med til workshop:

Tirsdag den 11. august kl. 17-20 i Kulturhuset

Alle er meget velkomne – så inviter din nabo, ven eller familie med.

Det overordnede program for workshoppen:

·   Kort opsamling fra kick off workshoppen den 8. juli 
·   Præsentation af mulige eksperimenter og midlertidige aktiviteter. 
·   Videreudvikling og kvalificering af eksperimenter og midlertidige aktiviteter. 

Der vil være mad og drikke undervejs. 

Tilmelding til workshoppen senest fredag d. 7/8:
 – send en mail til pernille@urbangoods.dk

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer!

Gode Hilsner
Astrid Moth og Pernille Kølbæk
URBAN//GOODS

Langå i Udvikling
Borgerforening
Ikke tidsbegrænset
Formål at følge op og tage initiativ til at 
udviklingsplanen bliver ført ud i livet

Områdefornyelse
Byfornyelse Rander Kommune
Finansieringen låst til program 
formuleret med arbejdsgrupper.
2015 -2020
4 delprojekter
Detaljering og projektering

Vores Bredgade
Byfornyelsesforsøg
Byfornyelse Rander Kommune
Finansieringen låst til program 
Åbent formuleret indenfor en ramme
Samskabelse
2015 -2018

PRIORITERING 

PRIOGRAMMERING 

PROJEKTERING

REALISERING



Områdefornyelsen - Status august 2015

Status august 2015

Banedanmark venter på svar fra transportministeriet på en ekstra bevilling på ca. 3 mio. kr
Randers Kommunes fundraiser er gang med at kontakte fonde og undersøge muligheden for yderligere 
finansiering til RK andel. 
Oprindelig budget RK: 6 mio. Andel af stationsbroen (BD): 4 mio 
Absolut minimumspris: 3.635.000 mio - Mangler 1.6 mio i projektøkonomien til den skrabede model - 
tilgengæld giver et ambitiøst projekt mulighed for at søge fondsmidler.
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‘VORES BREDGADE’

Oversigtskort over de 5 indsatsområder i områdefornyelsen
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Status august 2015:
Projektbeskrivelse fra Januar ligger klar.
Fundraising i gang til det store projekt (1-1½ år derefter evaluering og evt. opstart af delprojekter)
Pramdrager tilknyttet madpakkehus. Opgradering ift. informationspavillion.
Projektbeskrivelsen sendt til de større fonde før sommeferien (Mette Risager?)

Gudenåens Potentialer
Tidsplan: 2016 - 2018
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Status august 2015

Grønne tiltag planlagt til plantesæson nov- april
Torvet er ved at blive projekteret - indput fra Vores Bredgade/ synergier her tænkes ind 
Opstilling af bordtennisbord forventes i efteråret på Mellemrummet
Legetårn skitseres, mini Vandtårn og varetegn til multifunktionel leg i byparken
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Oversigtskort over de 5 indsatsområder i områdefornyelsen

LANGÅ
Cykelsti
Oprindelig tidsplan: 2015 - 2016
Nuværende tidsplan: færdig 2015

Øvrige projekter som ses i sammenhæng, men står uden for områdefornyelsen
Lys i Bredgade - 2015
Cykelsti ved skolen -2015
Madpakkehus opgraderes til informationspavillion til pramdragerstien
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Status august 2015
Bredagdegruppen har hodlt tre møder i forsommeren og har igangsat introeventen der afholdes den 28 
august.
Urban Goods arrangere byrumseksperimentariet. Introeventen som et samskabelsesprojekt med open by 
night. På 2 workshops er deltagenderne kommet med indput og har prioriteret opgaven fra urban goods.
Byrumseksperimenter i fokus - nye mødesteder - nye måder at mødes.
Synergi med open by night - Noget ekstra! ikke noget helt andet. Bæredygtigt byliv/byfest.
Lokale aktiviteter i fokus til introeventen

Vores Bredagde Status august 2015
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Kom og vær med til workshop:

Tirsdag den 11. august kl. 17-20 i Kulturhuset

Alle er meget velkomne – så inviter din nabo, ven eller familie med.

Det overordnede program for workshoppen:

·   Kort opsamling fra kick off workshoppen den 8. juli 
·   Præsentation af mulige eksperimenter og midlertidige aktiviteter. 
·   Videreudvikling og kvalificering af eksperimenter og midlertidige aktiviteter. 

Der vil være mad og drikke undervejs. 

Tilmelding til workshoppen senest fredag d. 7/8:
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