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NYT FRA TÆKKER

Containere til byt og storskrald: Inden længe 
vil der blive opstillet to hvide containere nær 
Sneglehusene. De skal fungere som henholdvis 
container til storskrald og container til 
byttecentral. Her er tanken, at man kan aflevere 
møbler, bøger, tøj, etc., som man ikke længere har 
brug for, så andre i stedet kan give det nyt liv. Vi 
håber I tager godt imod initiativet!

Parkering: Som før nævnt har vi problemer 
med, at besøgende kommer til at parkere på 
private parkeringspladser; dvs. pladser med en 
ladestander. Det samme ser vi desværre fra tid til 
anden på WEMOOV’s pladser. I en by, der ellers 
ikke har privat parkering, er det en hændelig fejl, 
men selvfølgelig frustrerende for pladsernes 
ejermænd, der skal kunne lade deres bil. Derfor 
vil vi gerne opfordre til, at man på forhånd lader 
sine gæster vide, at parkeringspladser med 
ladestander er private og ikke må benyttes. Det 
er derudover blevet påpeget, at det måske ikke er 
tydeligt nok, hvilke pladser der er private. Det vil 
vi forsøge at rette op på fremadrettet.

Beboerworkshop: Den 8. juni inviterer vi til 
beboerworkshop kl. 17-20. Nærmere information vil 
følge når vi nærmer os, men skriv endelig datoen i 
kalenderen!

Beplantning: Der er udtrykt  bekymring for skråningen 
ved Rødbedevej 103. Det bliver imødekommet ved at 
plante bøgehæk.

Åbent hus: Vi vil sørge for at arrangere åbent hus i 
Svinget, så I kan få lov at se byggeriet inden de nye 
beboere flytter ind. Det vil vi melde nærmere ud om, 
når det ikke længere er helt så meget byggeplads - 
for alles skyld.

Hastighed i Sneglen: Som vi nævnte på velkomst-
mødet er der et hav af regler at navigere i, og vi kan 
desværre ikke bare opstille skilte eller chikaner som 
vi ønsker. Vi er dog igang med at undersøge hvad 
vi legitimt kan gøre med henholdvis belægning og 
skiltning.

Bedste hilsner fra Tækker

MAJ

Man

2

9

16

23

      30 

Tir

3

10

17

24

       

Ons

4

11

18

25

       

Tor

5

12

19

26

       

Fre

6

13

20

27

       

Lør

7

14

21

28

       

Søn

1

8

15

22

29

13. maj: Store Bededag

25. maj: Repræsentantskabsmøde i Grundejerforeningen

26. maj: Kristi himmelfartsdag

29. maj: Loppemarked ved Længesøen

NB. BEBOERWORKHOP 8. JUNI
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ARBEJDSDAGEN

Den sidste dag i april stod på fælleskab, hårdt 
arbejde, leg og hot dogs. Mere end 50 voksne og 
næsten lige så mange børn mødte op for at tage 
del i arbejdsdagen og passe på Nye. Nye og gamle 
beboere blandede sig og lærte hinanden at kende, 
og børnene deltog entusiastisk i både indsamling 
af skrald, flytning af sand og som skovhuggere. 

Det var skønt og glædeligt at se så meget virkelyst, 
kammeratskab og nærhed på tværs af alder og 
erfaringer. Ligeledes fantastisk at overvære, 
hvordan der blev gjort tid til både undren og 
undersøgelse på en dag, der ellers ofte var rygende 
travl. Om det var insekter der skulle nærstuderes, 
sandkasser forsøgt tømt ved kop eller indlevelse i 
rollen som skralde robot, så var der tid til det hele. 

Tak for en fantastisk arbejdsdag! Det er 
dage som den, hvor vi virkelig mærker hvad 
Nye er og kan.

Professionelle skovhuggere fik tømt 
dagens last på et splitsekund.

Skralde-robotter på arbejde.



8 9

GRØN MOBILITET

FUND I NYE

I uge 20 forventes Moesgaard Museum at starte 
udgravning, som led i en arkæologisk undersøg-
else før Nye Etape 2. Undersøgelsen er nødvendig, 
fordi der ved den udførte forundersøgelse er 
påvist væsentlige fortidsminder der omfatter 
rester af kulturlag og gruber med flint og keramik 
fra yngre stenalder under erosionslag fra senere 
forhistoriske perioder. 

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer at under-
søgelsen af bebyggelsen ved Nye etape 2 vil 
kunne bidrage med ny viden om udviklingen 
fra yngre bronzealder til ældre jernalder, 
og på den måde bidrage til forståelsen af 
dynamikkerne i landskabsudnyttelsen i den tidlige 
landsbydannelse i Lisbjerg- og Skejbyområdet.

Vi glæder os til at undersøgelsen starter op, og vil 
selvfølgelig følge den nøje. Det bliver spændende 
at se hvad de finder denne gang. I mellemtiden 
blev der til arbejdsdagen den 30. april ligeledes 
gjort et spændende fund, i form af en velbevaret 
kæberest. 

Eksperter på området (Adam og Ludvig, 4 år) har 
vurderet, at der er tale om kæben fra en t-rex. Vi 
fra Tækkers side er begejstrede, da vores hidtil 
ældste fund var et rensdyrgevir fra den sene istid, 
hvorimod t-rex (Tyrannosaurus rex) levede i den 
sene kridttid, altså for ca. 68-65,5 millioner år 
siden.

Grøn mobilitet et centralt fokuspunkt i ud-
viklingen af Nye. 

Den overordnede trafikale målsætning for Nye er 
at udvikle en by, der gennem et nærhedsprincip 
tilskynder brugen af alternative transportformer i form 
af kollektiv trafik - herunder Letbanen, delebiler, bus, 
cykel og gang, for dermed at mindske udledningen af 
drivhusgasser.

Vi ønsker at gøre den lette trafik til det nemme 
alternativ, så Nye bliver så bil-fri som muligt. Derfor 
arbejdes der på alle fronter for at skabe de bedste 
rammer for kollektiv trafik, delebiler og optimale 
forhold for cyklister. Blandt andet indførte vi i marts 
forsøgsmæssigt en ny prisstruktur for WEMOOV, for at 
gøre ordningen mere attraktiv, bl.a. gennem bedre km. 
pris.

Denne form for delebilisme og deleøkonomi er en god 
start, fordi vi i teorien kan reducere antallet af bilejere 
og biler i byen, men stadig give beboerne stort set 
ubegrænset adgang til kørsel. 

I realiteten har vi dog endnu ikke registreret et fald i 
antallet af biler pr. beboer, hvad der også tydeligt ses i 
midten af Solsikken der er fyldt med køretøjer.

Vi vil derfor gerne opfordre til at man overvejer 
samkørsel, hvad end der er tale om WEMOOV eller 
at låne sin bil ud til en trængende nabo. Hvor en stor 
del af Nyes indbyggere nyder frihed i økonomien til at 
eje en eller flere biler, er det en del af byens skønne 
mangfoldighed, at der også bor unge studerende og 
familier, der ikke nødvendigvis ejer egen bil endnu. 

Trods forskelligheder i demografi og baggrund er det 
måske netop et fælles ideal, og fælles værdier som 
klima- og miljøhensyn, bæredygtighed og genbrug, der 
gør Nye til hvad den er. 

Så tag din nabo under armen og find ud af hvem der 
hver dag kører til Skejby, Randers eller Aarhus midt, og 
se om I kan lade én flere biler stå. 
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TRYGHED FOR 
NYES FREMTID

Idéen om at udvikle en helt ny by på bar mark udspringer 
fra Jørn Tækker tilbage i 2006. Siden er idéerne blevet 
gødet, dyrket og forfinet af Jørn, Tækkervirksomheden 
og Aarhus Kommune i sammenspil med en lang 
række samarbejdspartnere. Det er Tækkers idealer – 
med Jørn Tækker i spidsen – som byen er bygget op 
omkring, og Tækker ejer 90 % af den jord hvor Nye 
udvikles og etableres. 

Jørn er idémanden, Tækker er bygherre og planerne 
og ambitionerne strækker sig langt ud over almindelig 
byplanlægning og langt ind i fremtiden. Så hvad sker 
der, når Jørn en dag overdrager stafetten ? 

Nye er noget helt særligt. Udover et værdisæt, 
der er styrende for alle væsentlige beslutninger, 
og som adskiller sig fra markant fra andre 
byudviklingsprojekter, udvikles Nye med minimum 30-
50 års perspektiv og med en klar retning der sættes af 
Tækker. En langsigtet, tålmodig vision for at skabe en 
attraktiv og bæredygtig by. Derfor er det ikke mærkeligt, 
at man som beboer eller potentiel tilflytter tænker 
over hvad der skal ske med Nye, når Jørn Tækker ikke 
længere er frontfigur.

Flere af Nyes indbyggere er kommet ikke bare fra 
Aarhus og de nærliggende byer, men fra andre 
landsdele og endda andre lande. De har bosat sig i Nye, 
fordi de deler de værdier, som byen bygger på.

“Vi flyttede til Nye for halvandet år siden efter at 
have boet mange år i København. Det var byens 
bæredygtige profil, der vakte vores interesse 
- at bo et sted, hvor naturen er tænkt med ind 
i byen, i udformningen, i husenes placering og 
i materialevalget. Den er som en nabo, du ikke 
kan lade være med at tænke på, og det bliver 
nærliggende at behandle den som din tætte ven. 
Dertil var vi draget af idéen om en by, der skabes på 
andre præmisser end normen med en stærk profil 
omkring at understøtte biodiversiteten og sætte 
rammerne for social bæredygtighed.” Stine, beboer.

Men Nye er tænkt og skabt til at bestå. Byen er bygget 
til modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne, 
regnvandshåndtering sikrer byen mod stadigt mere 
ekstremt vejr, mangfoldighed i boligtyper giver 
plads til en stadig mere divers befolkning, og via den 
almennyttige fond er Nyes identitet sikret for fremtiden.

Når Jørn Tækker en dag om mange år trækker sig 
tilbage fra forreste række vil han overdrage Tækker 
og Nye til en almennyttig fond som skal drive Nye og 
virksomheden videre. Således vil Tækker i uendeligt 
tidsperspektiv bestå, og den almennyttige fond vil være 
garant for at Nye udvikles i absolut overensstemmelse 
med visionerne – også i fremtiden.

Alle i Nye ved hvem idémanden er.

VÆRDIER

Liv
Byen indbyder til, at man kan leve et aktivt liv med sport, 
fritid eller leg. En by, der inspirerer til fællesskab, lokalt 

engagement og godt naboskab.

Variation
Byen har en detaljerigdom i bebyggelser, i arkitektur og i 

mellemrum. Byen skal fortælle historier, involvere, inspirere 
og pirre sanserne.

Balance
Byen bygger på bæredygtige principper med en ny 

gennemtænkt infrastruktur og nye materialer. Byen er nem, 
bekvem og naturlig at bruge.
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BØRN OG FAMILIELIV

BABY- OG BØRNERYTMIK! er startet op, anført af nybonit og børnesangs-connoisseur 
Signe Holmberg. Hver tirsdag frem mod skolernes sommerferie kan I og jeres børn nyde en hyggelig og kreativ 
stund sammen med andre børn og forældre i Nye. Der er to hold for henholdvis børn i alderen 3-12 måneder og 2-5 
år, og man kan stadig nå at få en plads. Tilmelding til Signe på signeholmbergjensen@yahoo.dk

April bød på påskesjov for de mindste (og et par af de store). Nyma havde gækkebrevskonkurrence, som blev vundet 
af Torvald og Vilde der fik to store håndlavede chokoladeæg fra Økoladen. Tak til alle der deltog! Sidste dag i påsken 
stod på påskejagt arrangeret af fest- og højtidsudvalget. I bedste skattejagtsstil brugte børnene dagen på at følge 
spor for at rede hønemors kyllinger hjem til reden. Til slut kunne de nyde en lille slikpose i Nyma, i noget af det 
bedste forårsvejr længe.



HVEDER

HVEDER
12 stk.

OPSKRIFT FRA NYMA_FOODLAB
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INGREDIENSER
300 g mælk
20 g gær
8 g salt
25 g sukker
25 g purpur
525 g hvedemel
1 æg
5 g kardemomme
60 g smør, stuetempereret 

FREMGANGSMÅDE
• Lun mælken og udrør gæren heri.
• Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt dejen til 

den bliver glat og blank.
• Lad dejen hæve i 30 minutter.
• Dejen formes til boller og stilles med et par 

centimeters afstand på en bageplade.
• Nu skal hvederne efterhæve i 1 times tid eller til 

de er hævet til dobbelt størrelse.
• Bages ved 200° i 15-20 minutter til de er gyldne.

NATURFORMIDLER OG 
SERVICEPERSON TIL NYE
Vi søger en engageret naturformidler og serviceperson, der har lyst til at blive en del af Nye. 
Her vil du blive biodiversitetsambassadør, en dyrenes ven og varetage naturformidling overfor byens 
børn og voksne. 

Konkrete arbejdsopgaver er bl.a.:

• Formidling af naturen og naturoplevelser til interesserede beboere

• Vanding af træer

• Pleje af grønne arealer om sommeren (græs, lugning, beskæring og klipning)

• Renholdelse af søer og grøfter

• Glatførebekæmpelse om vinteren

• Opsyn og pleje af Nyes mellemrum, herunder skoven

• Etablering, pleje og opsyn med hønsehold

Samt mindre serviceopgaver i Nye, herunder:

• Opsyn med WEMOOV biler, trailer og cykler

• Opgaver ved beboere

Kvalifikationer

• Kærlighed til natur, dyr og mennesker

• Gerne interesse for formidling og bæredygtighed

• Godt humør samt hænderne skruet godt på 

• Derudover er flere af opgaverne ikke et ”must”, men et ønske 

Ansættelsesvilkår

Vi er fleksible i forhold til timer pr. uge da opgaverne eventuelt blot kan fordeles på flere personer, såfremt den 

første ansatte ikke ønsker fuld tid.

Ansøgning

Send ansøgning til Rasmus Bach på mail: rb@taekker.dk og ring gerne hvis du har spørgsmål til jobbets indhold 

eller omfang. Ring på tlf: 40 40 92 91

Skal I have varme hveder til Store Bededag? 

Ifølge Nationalmuseet er det en tradition, der går tilbage til midten af 1800 tallet. På Store Bededag måtte man 
ikke arbejde før gudstjenesterne, hvorfor bageren måtte bage hvedeknopper aftenen før, fremfor i de tidlige 
morgentimer. Familierne kunne så købe dem om aftenen og spise dem dagen efter, men skikken blev i stedet, at 
man spiste dem friskbagte samme aften.
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