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Langå i Udvikling 2014 til 2020 - status  
 

 

 

Byfornyelsesprojektet Langå i Udvikling er nu officielt afsluttet. 

 

Det hele startede med et borgermøde i juni 2013, hvor oplægget var, at Randers kommune og LAG-Randers havde 

tilbudt borgerne i forskellige mindre bysamfund i kommunen en mulighed for at arbejde med udviklingsmuligheder 

lokalt.  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ville 

afsætte midler til forsøg med borgerdrevet byfornyelse, og Randers kommune var en af kandidaterne til at være med, 

mod at medfinansiere aktiviteterne. 

Det  viste Langå-borgerne sig meget interesserede i at deltage i.  

 

Til at starte arbejdet var der ansat en arkitekt, som på to velbesøgte borgermøder bistod med at få nedsat en styregruppe 

og et antal arbejdsgrupper, der skulle arbejde videre med idéer inden for de interesseområder, der tegnede sig. En af 

grupperne var en skrivegruppe, der skulle komme med et bud på en samlet udviklingsplan for Langå, på basis af resulta-

terne fra borgermøderne.  

 

Udviklingsplanen udkom i februar 2014, og den var bygget over en samlet vision for byudvikling i Langå: 

"Vi vil skabe sammenhænge ved at: 

• Videreudvikle Langå som en attraktiv og levende boligby i en fantastisk natur.  

• Forbinde de forskellige bydele, på tværs af jernbanen, i bymidten, mellem by og natur, mellem Langå og de 

omliggende byer, imellem foreningerne og borgerne imellem.  

• Udbrede kendskabet til Langås kvaliteter – lokalt for at styrke fællesskabet, og bredt for at 

byde besøgende og nye tilflyttere velkommen." 

 

Foreningen Langå i Udvikling blev stiftet i marts 2014, med følgende formålsparagraf: 

§ 3. Foreningen Udvikling i Langå har til formål at: 

 fungere som garant for den fortsatte udvikling af Langå og inddragelse af Langås borgere i realisering og vi-

dereførelse af udviklingsplanen 

 søge medindflydelse i anliggender, som vedrører Langå By 

 koordinere og vejlede arbejdsgrupper omkring konkretisering af delprojekter, handleplaner samt tilvejebrin-

gelse af midler 

 Være samlende, koordinerende og igangsætttende for Langå by og repræsentere Langå-borgerne overfor Ran-

ders Kommune, LAG og andre offentlige myndigheder 

Udvikling i Langå er en almennyttig, partipolitisk uafhængig og ikke-kommerciel forening. 

 

Lige fra starten har et meget stort antal frivillige (ca. 70) lagt et utal af timer, ikke kun i projekter under byfornyelses-

puljen, men også i adskillige andre, der primært er finansieret af fondsmidler og indsamlede midler, men som også 

falder inden for de områder, som planen beskriver.  

I statusoversigten er der derfor ikke skelnet mellem byfornyelsesprojekterne og de andre. 

 

I alt er der i perioden 2014 til 2020 investeret tæt på 30 mio. kroner i Langå, fordelt på både statslige, kommunale og 

private midler.  

 

Der er afholdt fem borgermøder, hver gang med omkring 80 deltagere (ud af en samlet befolkning på knap 3000). 

 

Langå-borgerne er stolte af deres by, og de er ikke bange, hverken for at komme til lommerne eller for at få hænderne 

op af dem. 

 

I bestyrelsen for Langå i Udvikling mener vi selv, at visionen er blevet til virkelighed, men døm selv.  

 

Hvis man vil se billeder og læse mere, så prøv langaa.dk 

 

Og bare rolig - der er meget at arbejde videre med. 
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Oversigtskort over de store projekter 
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Indsatsområde 1. En sammenhængende by 
 

 

Hvad (2014) Hvordan (2014) Status 1.3.2020 

 

1. Cykel/gangbro hen over alle spor, 

med adgang for alle lette trafikanter , 

evt. gennem stationsbygningen, fra 

Bredgade til vandtårnet og remisebyg-

ningen (Skovlyst). 

 

 

 

 Broen indviet 8.12.2019 ; dette pro-

jekt alene forbrugte tæt på halvdelen 

af alle de investerede kroner  

 

2. (Evt.) Alternativ broforbindelse bag 

hotellet til vandtårnet/remisen. 

 

 Ikke realiseret 

 

3. Stitunnel under jernbanen ved Sølyst, 

med sti til Gydevej - Langå Skole og 

Idrætsområdet, Kildevang og Digterpar-

ken. 

 

Randers er udnævnt til 

cykelkommune 

– projekt herunder? 

Fonde 

 Forslag til fremtiden ?: 

Forslaget kom oprindelig fra Langå Mil-

jøgruppe, som har arbejdet med det siden 

2004, men opgav i januar 2020 

 

4. Forlægning af en del af cykelstien 

Randers-Silkeborg til baneterrænet langs 

Skovlystvej, under vejbroen og videre 

langs med jernbanesporene. 

 

Randers er udnævnt til 

cykelkommune 

– projekt herunder? 

Fonde 

 Del af cykelsti 29 er skilt fra 

Skovlystvej indtil Væthvej 

 

Forlægningen indgår i Randers kommu-

nes stiplan, men afventer formentlig 

sporarbejdet i forbindelse med elektrifi-

ceringen af jernbanen 

 

5. Trafiksikre skoleveje for de bløde 

trafikanter 

- oversigten/krydsningen ved Skovlyst-

vej/ Væthvej. 

- cykelstier langs Væth-vej til Bredgade 

- cykelstier i byen langs Ulstrupvej til 

rundkørslen v. Gydevej. 

- oversigten/krydsningen ved T-krydset 

Randersvej, Bredgade, 

Ulstrupvej. 

 

Randers er udnævnt til 

cykelkommune 

– projekt herunder? 

Fonde 

Randers kommune er opmærksom på 

problemet. 

I øvrigt er der anlagt 

 cykelstier langs Bredgade mellem 

Randersvej og lyskrydset ved Væt-

hvej  

 cykelstier langs Randersvej mellem 

Langå skole og Industriparken  

 cykelsti langs Randersvej fra Bred-

gade/Ulstrupvej til Langå skole 
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Indsatsområde 2. En levende og attraktiv boligby  
 

 

Hvad (2014) Hvordan (2014) Status 1.3.2020 

 

1. En sammenhængende mere grøn, 

aktiv og trafik-sikker bymidte ved p-

pladsen ved Kulturhuset, Byparken, p-

pladsen ved Gardenia/bank/ Fakta, 

Bredgade og Torvet med muligheder for 

ophold og aktiviteter. 

 

Bænke langs murene 

(nogle af dem overdæk-

kede), lydløs skaterbane, 

petanquebane, flere træer 

- fx langs Markedsgade 

ved Rema, frilufts- og 

legeredskaber for børn 

og voksne i Byparken. 

 

Torvet mellem Rema og Fakta: 

 plantekasser med siddebænke 

 nye træer langs Markedsgade  

 udendørs bordtennisbord og basket-

ball-net 

 skaterrampe på vej i 2020 

 

Langs Bredgade: 

 kirsebærtræer  

 plantekasser med siddebænke opstillet 

med mellemrum fra lyskrydset til sta-

tionspladsen 

 paradisæbletræer på hjørnet af Væt-

hvej/Bredgade 

 Skulpturen Fiskene retableret med 

vand og ny belægning ved Langå Spa-

rekasse 

 

Andet: 

 Udsmykning af gavl i Bredgade 

 Udendørs lydanlæg anskaffet 

 6 pavilloner incl. sandsække til 

gadefester, markedsdag m.m. 

 Parasoller til siddepladserne 

 Cykelstativer ved stationen og i 

Bredgade, incl. luftpumpe ved 

Kulturhuset 

 

Forslag til fremtiden?: 

Petanquebane, frilufts- og legeredskaber 

for børn og voksne i Byparken. 

Bænke i Byparken 

 

 

2. En centralt placeret legeplads - fx på 

kommunens areal ved Lægehuset. 

  

 Legeområde for de små etableret i 

Byparken - den nuværende arbejds-

gruppe afventer yderligere aftaler med 

Randers kommune 

 

 

 

3. Omdannelse af butikker til boliger, 

mødesteder, markedsplads for lokale 

produkter. 

 

  

 Foreningen Marked og K blev stiftet 

og har afholdt både markedsdage og 

julearrangement for hele byen 

 

Forslag til fremtiden? 

Omdannelse af butikker til boliger o.l. 

 

 

4. Sikring af byens kulturarv. 

 

Bevarende lokalplan 

SAVE – registrering af 

bevaringsværdige 

huse. 

 

 Lokalplan ændret til at omfatte hele 

Bredgade 

 

Forslag til fremtiden? 

 

 

5. Aflåst cykelparkering på stationen. 

  

 Etableret af Randers kommune (Ran-

ders Cykelby) 
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Hvad (2014) Hvordan (2014) Status 1.3.2020 

 

6. Nye byggemuligheder: 

- Området med hotellet, det gamle bageri 

og arealet langs 

Vinkelvej. 

- De tomme butikker på Bredgade kunne 

omdannes til boliger. 

- Stadion i Skovlyst 

- Det gamle betonstøberi 

- Digterparken 

 

 

Samlet plan 

Byfornyelse 

Ny lokalplan ? 

Lokalplan og kommune-

plantillæg 

OK 

 

 Lokalplan for Skovlyst åbner fortsat 

mulighed for byggeri på stadionområ-

det, hvis det en dag bliver aktuelt 

 Der er gentagne gange blevet fremsat 

ønske til Randers kommune om ud-

stykning af flere kommunale bygge-

grunde i Langå-området 

 

Forslag til fremtiden?:  

Seniorboliger: LiU-bestyrelsen har gjort 

opmærksom på behovet over for Randers 

kommunes bosætningskonsulent og lokale 

politikere 

 

 

 

7. Liv i stationen. 

Forskønnelse af bygningen 

Cab-inn-hotel for lystfiskere og andre 

gæster. 

Håndværkets kulturhus i udbygningerne 

på perron 1-2 

”Velkommen til Langå”: 

Se indsatsområde 5. Sammenhængende 

kommunikation. 

  

 Finansiel støtte til oprettelse af musik-

stedet/kontorfællesskabet Station K i 

stationsbygningens 1. etage 

 

Forslag til fremtiden?: 

Håndværkets kulturhus i udbygningerne på 

perron 1-2 

”Velkommen til Langå”: 

Se også Indsatsområde 5. Sammenhæn-

gende kommunikation. 

 

 

8. Liv i remisen: Aktivering af området 

med stationsbygning, de gamle remise-

bygninger, vandtårnet, grusgraven for 

enden af Lindevej, de grønne områder i 

Skovlyst og Gudenåen som et sammen-

hængende natur- og aktivitetskoncept, 

med friluftsaktiviteter. (i retning af Fri-

luftscenter Sprækkebjerg i Hammel). 

Dette kunne også sammentænkes med 

campingpladsen og måske et vandre-

hjem 

 

  

 Vandtårnet: arbejdsgruppe oprettet i 

2019 

 Ny lokalplan for området nævner 

eksplicit remisebygningerne som rele-

vante at inddrage i å-aktivitetscentret 

 Aktivitetscenter: se også Indsatsom-

råde 3, En by i naturen 

 

Forslag til fremtiden? 

Inddragelse af de gamle remisebygninger i 

å-aktivitetscentret 
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Indsatsområde 3. Byen i naturen  
 

 

Hvad (2014) Hvordan (2014) Status 1.3.2020 

 

1. Å-aktivitetscenter: 

- et udgravet marinaanlæg med motor-

bådspladser,rampe, ophalerbro til kano 

og kajak 

- lystfiskersti 

- klubfaciliteter/bådeklubben 

- toilet 

- madpakkehus/bålhytte 

- træklatring, -gorillabane 

 

 

Samlet projekt opdeles i 

mindre 

delelementer. 

  

 Å-aktivitetscenter Skovlyst, etape 1 indviet 

8.12.2019:  

 lystfiskersti, klubfaciliteter/bådeklubben, 

fiskeplatforme med adgang for personer med 

handicap, etablering af sti langs Gudenåen fra 

Enghavevej til centret, kajakhotel, toilet, mad-

pakkehus/bålhytte; Etape 2 er planlagt: 

marinaanlæg med motorbådspladser,rampe, 

ophalerbro til kano og kajak 

 

Forslag til fremtiden?: 

Træklatring, gorillabane 

Etablering af å-bad og sauna 

 

 

2. Langå Egeskov: 

- øge tilgængeligheden ved at forbedre 

stien fra marinaen til P-pladsen ved 

Skovlystvej. 

 

  

 Udbedret i forbindelse med etablering af 

å-aktivitetscentret 

 

3. Pramdragerstien til alm. fodtøj gen-

nem Langå. 

 

 

- belægning, spangpleje 

 

 Udbedret i forbindelse med etablering af 

å-aktivitetscentret 

 

Forslag til fremtiden?: 

Generel forbedring af hele pramdragerstien 

gennem Langå 

 

 

4. Bedre adgang til naturoplevelser. 

 

Etablering af flere løbe, 

gå og cykelstier – evt. en 

mountainbike- rute - 

Naturvejledning ved i 

form af skiltning, folde-

re, smartphone guides 

via QR koder og guidede 

ture 

 

 Hundeskov er under etablering på arealer 

ved Mosevej 

 Info-tavler: nye info-tavler opsat ved 

aktvitetscentret i Skovlyst og ved Amt-

mand Hoppes Bro 

 

Forslag til fremtiden? 

Etablering af flere løbe, gå og cykelstier – evt. 

en mountainbike-rute, foldere, smartphone 

guides via QR koder og guidede ture 

 

 

5. Markedsføring. 

 

Fysisk skiltning, der 

viser vej til oplevelsene – 

bl.a. som velkomstin-

formation på stationen og 

åen. - Materiale på 

hjemmesiden 

 

 Skiltning: vejviserstandere ved Langå 

station, ved lyskrydset, og ved Kulturhus 

Langå er opstillet 

 Det fælleskommunale Gudenåprojekt 

opstiller informationsskilte bl.a. på Langå 

station, forventes i 2020 

 Bykort fremstillet i forbindelse med ind-

vielse af stibro og å-aktivitetscenter 

Se i øvrigt Indsatsområde 5 Sammenhæng-

dende kommunikation 

 

Forslag til fremtiden? 

Tilføjelse af flere skilte på vejviserstanderne 

Foldere med turforslag lægges på langaa.dk 

 

  



9 
 

 
 
 
 

 
(Foto cop. N.Kr. Nielsen) 
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Indsatsområde 4. Et endnu stærkere og samarbejdende foreningsliv 
 

 

Hvad (2014) Hvordan (2014) Status 1.3.2020 

 

1. Etablering af aktivitetsbestyrelse i 

Kulturhuset Langå 

 

Kontakt med bestyrelsen 

samt personer og grup-

per, der laver arrange-

menter i Langå General-

forsamling med valg til 

bestyrelse 

 

 

Forslag til fremtiden? 

 

 

2. Udbygning af Idrætscentret 

 

Klarlægning af ønsker og 

behov 

Udarbejdelse af samlet 

udviklingsplan 

Fonde 

 

 

Forslag til fremtiden? 

 

 

3. Flytning af LIK og Stadion i Skovlyst 

 

Afdækning af ønsker, 

behov og muligheder 

Plan for etablering af 

faciliteter 

Budget 

Fonde 

 

 

 LIK ønskede at forblive i Skovlyst, har nu 

fået nyt klubhus mm  

 

4. Etablering af paraplyorganisation for 

alle byens foreninger 

 

Beskrivelse af mulighe-

der 

Fællesmøde(r) for besty-

relser 

 

 

Forslag til fremtiden? 
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Indsatsområde 5. Sammenhængende kommunikation 
 

 

Hvad (2014) Hvordan (2014) Status 1.3.2020 

 

1. Ny hjemmeside 

www.langaa.dk 

 

Hjemmesiden med al 

relevant information, 

kontakter, hvad der sker 

 

 Hjemmesiden oprettet og vedligeholdes 

p.t. af to frivillige redaktører. Driftsudgif-

ter betales af Randers kommune, som og-

så ejer domænenavnet (tilhørte den tidli-

gere Langå kommune) 

 

 

2. Elektronisk nyhedsbrev. 

 

Mailingliste? 

Indsamling af info 

 

 Facebook er det primære elektroniske 

kommunikationsmiddel 

 

 

3. Plakatsøjle/opslagstavle i Bredgade. 

 

Ugentlig op- og nedtag-

ning 

 

 Elektronisk info-stander opstillet ved 

lyskrydset; drives af Langå Handel 

 Plakatsøjle til papiropslag 

 

Forslag til fremtiden?: 

Fast vedligehold af plakatsøjle 

 

 

4. Skiltning der hvor man ”møder” byen. 

 

Udarbejdelse af design-

linje 

Indsamling af informati-

oner 

Grafisk opsætning 

 

 

 Info-plakater opsat på Langå station - 

stjålet efter et par måneder (succeskriteri-

um?) - nye plakater er på vej 

 

Forslag til fremtiden? 

 

5. Turbeskrivelser 

 

Udarbejdelse af design-

linje 

Indsamling af informati-

oner 

Grafisk opsætning 

QR koder til hjemmeside 

 

 

Forslag til fremtiden? 

 

6. Markedsføre oplevelser og aktiviteter. 

 

Markedsføringsplan 

Annoncering 

Materiale til udlevering 

jf markedsføringsplan 

 

 Kalender over aktiviteter og oplevelser på 

langaa.dk 

 Omtale i Randers Amtsavis og diverse 

gratisaviser i Randers, hvis man selv ind-

sender oplæg 

 Kommunikation via diverse Facebook-

grupper 

 

 

7. Markedsføre Langå som boligby. 

 

Markedsføringsplan 

Annoncering 

Materiale til udlevering 

jf markedsføringsplan 

 

 To Youtube-film om at bo i Langå 

 Ejendomsmæglere inviteret på besøg af 

Randers kommune 

 Bosætningskampagne i foråret 2020; 

materiale produceres dels af lokale kræf-

ter, dels af Randers kommunes kommuni-

kationsafdeling 

 

 

8. By- og naturvandringer 

 

Tilrettelæggelse 

Markedsføring 

 

Forslag til fremtiden? 

 

 

9. Modtagelse af tilflyttere 

Udarbejdelse af relevant 

materiale 

Drejebog 

 Initiativ blandt borgere i Langå til at or-

ganisere modtagelse af tilflyttere, forven-

tes realiseret i 2020 
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