
Pressemeddelse 

 

Så er der igen lagt op til et brag af en fest i Langå!  Lørdag den 4. maj kl 10 – 12 mødes hele Langå i 

Bredgade for at fejre at gaden har fået et løft –for det er en fejring værd 

Til baggrund: 

Under arbejdet med by- og områdefornyelsen, som støtter op om Udviklingsplan fra marts 2014, stod det 

klart at der også var brug for at rette lidt op på Bredgade for at gøre gaden mere åben for og ophold..  

Derfor søgte vi og fik en tillægsbevilling på 4.5 mio kr øremærket til et forsøgsprojekt i Bredgade – 

butiksgaden som strækker sig fra Langå Station til Langå Kirke og som indeholder et godt bredt udbud af 

dagligvare- og specialbutikker.    

Mange Stationsbyer har samme udfordring med at holde liv i butiksgaderne, og heldigvis er Langå på 

forkant med udviklingen så der var et godt udgangspunkt at arbejde med idet gaden stadig var i live.  

Forsøgsprojektet er statsfinansieret og betinger borgerinddragelse samt krav om at der over tre år skulle 

prøves nogle muligheder af.  Puljen som yder pengene er bevis på at politikerne ønsker at give byer på 

landet en håndsrækning men at ingen rigtig ved hvad der virker.  Derfor er der prøveforsøg med forskellige 

bud på hvad der kan gøres for at holde butiksgaderne levende.  Tilsagnet om de 4,5 mio. betingede også at 

der til forsøget skulle knyttes externe konsulenter til, som kunne stå for processerne. 

Der blev indkaldt interesserede borgere med en mening om Bredgades fremtid og en proces gik i gang. 

I marts 2015 var første forsøg klar til at blive prøve af: 

 

 

 



Delkonklusionen på dette 

første forsøg var, at det 

ville være godt at 

genoverveje indretningen 

af laksetorvet men at det 

ikke i længden ville egne 

sig til legeplads fordi det 

ligger for tæt på trafik og 

p-pladser. 

 

 

 

 

 

Undervejs har vi også investeret i et gavlmaleri – ideen kom fra en henvendelse fra en far som selv er 

vokset op nær et gavlmaleri i Aarhus – og han ville så gerne at hans børn kunne få lov at være stolte af et 

offentligt maleri i Langå . 

  

Undervejs har Bredgade gruppen, som bestod af repræsentanter fra Langå Handel, Langå i Udvikling og en 

del andre foreninger – alle aldre og køn, holdt en del møder og forsøgt at finde fælles mål og værdier.  Det 

gik ikke altid så godt – der var interesser som strakte sig fra dem, der ønskede at Bredgade skulle bevares 

som den var og til dem, der håbede på at Bredgade kunne indrettes som gågade med caféer m.v. 

Herefter var der i 2017 endnu en proces med forsøg på at finde forslag til at gøre noget for fodgængerne 

uden at det skulle koste alt for meget for billisterne.    Det næste projekt indeholdt inddragelse af 6 p-

pladser samt opsætning af midlertidige plantekasser og siddemøbler samt røde porte. 

Der fulgte en meget stor og energisk debat i byen.  Især på de sociale medier og til et afsluttende 

borgermøde gik bølgerne højt. 



 

 

 



 

Konklusionen på denne del af forsøget var, at Langå ikke er klar til at ændre på parkeringsforholdene eller 

på biltrafikken i midtbyen, og heller ikke klar til at ændre de tomme butikslokaler til anden brug en 

butikker.   

Så resultatet blev at der nu er indrettet siddepladser og plantekasser langs Bredgade på fortovene.  

Der var i forsøgsprojektet forbehold for refusion, at der skulle forsøges en ny overgang imellem offentlig og 

privat ejendom på gadeplan.   Derfor er der sat penge af til at indrette noget af fortovet til ophold på en 

anden måde i fremtiden.  Der arbejdes på denne sidste del af forsøget og der vil snart ske noget nyt her. 

Tidsfristen for den borgerinkluderende forsøgsperiode er nu overskredet og vi har netop nydt de nye 

blomstrende træer i gaden. 

 

 

-------------------- 

Nu skal og vil vi fejre det nye indtryk i Bredgade med et BRAG AF EN BREDGADE NYTÅRSFEST 

På lørdag den 4. maj kl. 10 – 12 holder vi indvielse af Bredgade. 

BORGMESTEREN kommer forbi og siger et par ord 

Der vil være bobler og kransekage som det hører sig til når noget vigtigt skal festes 

Derudover frisk frugt og kaffe. 

Og som det også er vigtigt når Langå fester vil der være MASSER AF MUSIK  

DE NYE REJSENDE spiller nogle af deres smittende glade numre akkompagneret af 4 sangerinder, Louise 

Svane med den nye LANGÅ HJEMSTAVNSSANG, Marie Frank med LANGÅ BANEGÅRD, Charlotte Withen-Hejl 

og Karen Hol vil synge fællessange som vi alle kan synge med på.  

Det bliver rigtig sjovt og vi glæder os til at se HELE LANGÅ fejre Bredgade med os.  Vi mener at vi har købt 

ind til alle – men det vil være en stor succes hvis vi løber tør for bobler og kransekage inden kl. 12 

Arrangører er Langå Handel, Langå i Udvikling, Randers Kommune  

Her et par eksempler på det nye i Bredgade som vi fejrer lørdag den 4/5 



 

  

  


