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NYT FRA TÆKKER

Dialogmødet: Mødet den 8. juni foregik under 
temaet Fællesskaber. Det var en stor oplevelse 
at være med til, og at mærke hvordan i beboere 
deltager mere og mere. Det er første gang vi har 
haft repræsentanter fra beboerne til at holde 
oplæg, og det var rørende at høre om Nye fra jeres 
perspektiv. Tak for en rigtig dejlig, postiv og ikke 
mindst konstruktiv aften i godt selskab.

Beboer- og fælleshuse: De sidste mange år har 
Nye haft ét hus til fællesbrug: beboerhuset på 
Jordskokkevænget 45. Det har, efterhånden som 
der kom nye beboere til, været flittigt benyttet, især 
efter beboerne i Sneglehusene flyttede ind. Men 
snart kommer der flere beboer- og fælleshuse til. 
Helt konkret er et fælleshus til gode for hele byen; 
det er f.eks. de store nye lokale i Svinget samt 
Fællesskabets Hus, hvorimod et beboerhus er til 
det nære fælleskab. Hver afdeling vil derfor have 
sit eget beboerhus med sit eget beboerhusudvalg. 

Bookingsystem: Da det efterhånden er blevet et 
større foretagende at holde styr på kalender og 
booking for det nuværende beboerhus og der kun 
kommer flere til, er vi fra Tækker gået igang med 
at udvikle og implementere et bookingsystem, 
således at booking samt betaling fremadrettet vil 
foregå online. Mere information vil følge.

Særligt til Sneglehusene: Snart kan Sneglehusenes 
eget beboerhus åbne dørene! Det er indrettet af 
Tækker, men med fællesskab og fællesskabelse 
i mente, vil vi gerne have, at servicen kommer 
fra beboerne selv. Vi håber, at hver beboer i 
Sneglehusene vil aflevere én tallerken og ét glas, 
således at det samlede “stel” bliver lige så skønt, 
broget og mangfoldigt som beboergruppen selv!.
Tallerken og glas kan afleveres i Nyma. 

Pas på mig!: Sagaen om hastighed i Sneglen 
fortsætter. Vi har indkøbt et “pas på mig!” skilt samt 
en farttæller der vil opsættes ved indgangen til 
Sneglen. Endvidere improviserer vi chikaner ved at 
hæve brosten, så de kørende til må sænke farten.

Gæsteladestander:  De nye gæsteladestandere er 
opsat ved parkeringspladsen udenfor sneglen. De 
har en max ladetid på tre timer for gæster, til 3,5 kr/
kWh som start.

Beplantning: Den nye beplantning i form af hække 
vil overordnet placeres på henholdsvis de to 
skråninger ved sneglehusene (som efterspurgt ved 
velkomstmødet), ved p-pladsen samt ved de nye 
kolonihaver.

Bedste hilsner fra Tækker
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KUNST I NYE
JØRGEN CARLO

“Jørgen Carlo Larsen går ikke bare ind for genbrug, 
han har altid betragtet det som lidt af et mål i sig selv, 
at optimere gammelt skrammel. Han arbejder med 
virkeligheden i installationer og bearbejdninger af 
velkendte objekter, eksempelvis spisebord ombygget 
til sofa eller lysekroner af overskårne konservesglas.” 
skrev kunsten.nu i 2010. 

Blandt andet derfor var han et interessant valg, da 
kunsten endnu engang skulle til Nye. Det er efterhånden 
flere år siden at Marikos værk blev en del af byen, og vi 
har glædeligt os usigeligt meget til det nye projekt med 
Jørgen Carlo.

Hvor Mariko fik helt frie tøjler prøvede vi en anden 
tilgang med Jørgen, og stillede ham opgaven at skabe 
et cykelskur til Nye. Et kunstværk, der ligesom andre af 
hans værker søger grænsen mellem kunst og design.

De, der deltog i velkomstmøderne tilbage i april, blev introduceret for kunstneren Jørgen Carlo. Carlo 
er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi og modtager Statens Kunstfond Livsvarige ydelse 
som hæder for en praksis, hvor genbrug er et vigtigt element. 

“Jeg tror ikke kunsten har godt af at stille vægge op 
mellem eksempelvis kunst, design og arkitektur.” [...] 
“Jeg ser det som om, kunst og design er lidt på vej til 
at smelte sammen efter at have været adskilt siden 
1930’erne. Kunst og design arbejder i hvert fald i to 
parallelle spor, som går i samme retning, og henter sine 
udgangspunkter i den samme substans. Det synes jeg 
er super positivt,” forklarede Jørgen Carlo til Kunsten.

Efter at have tilbragt nogen dage i Nye drog Carlo 
tilbage til sjælland for at arbejde på hans ideer. Ideer, 
han har kommunikeret gennem modeller. Det blev til tre 
meget forskellige projekter der kan trække Nye i meget 
forskellige retninger.

Vi glæder os til at dele mere om projektet som det 
skrider frem, og håber i alle vil tage godt imod kunst og 
kunstner.

Pavillon, 2011, udført for Universitetets Bygningsstyrelse, Gothersgade/Øster Farimagsgade, Kbh.

Skulptur, 2016, samarbejde med lydkunstner Christian Skjødt, udført for Statens Kunstfond

Parolesal, 2015, Udført for Esbjerg Politigård, forskellige træsorter,  lamper og mundblæst glas 

Skulptur, 2022, Betonstøbning i plasturtepotter         Skulptur, 2016, Damer med tasker, 
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NYE BYGGERIER: CEBRA 

Da det ikke var alle, der kunne være tilstede ved dialogmødet, kommer her 
chancen for at se nogen af visualiseringerne til CEBRAs kommende byggeri.
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ARKITEKTERNES 
CYKELSKUR
AART og LOOP er også begge blevet bedt om at designe deres bud på et 
cykelskur til Nye. Her kan i se to af konceptskitserne der har været på bordet.

Brief til designopgaven:

• Kan udføres på et værksted og køres til Nye.
• Placeres indenfor en traditionel parkeringsbås i målene 2300 x 5000 mm. hvilket skal være fodaftrykket på skuret.
• Parallelparkering langs Ringen – eller på en vilkårlig parkeringsplads i Nye.
• Arkitekturen taler sammen med det I/AART og LOOP har lavet i Nye.
• Skuret skal kunne sammenbygges i længden – så flere kan bygges sammen.
• Skuret skal kunne sammenbygges ryg mod ryg.

CHARDONYE

Fredag den 17. juni var der popup-vinbar med ChardoNYE til glæde for alle vinglade beboere. Med udskænkning fra 
terrassen på beboerhuset samt bænke med parasoller var vejrudsigten underordnet og humøret i top. Der blev budt 
på Champagne, hvid Bourgogne, rosé fra Provence, Pinot Noir fra Sydafrika og den mindre kendte spanske drue 
Bobal, og man kunne selvfølgelig købe både glas og hele flasker.
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BØRN OG FAMILIELIV

Sidst i maj tog Nye kampen op mod brug-og-smid-væk-kulturen (og med fyldte skure og kælderrum). 30. maj var der 
loppemarked ved Længesøen, og mange børn og unge deltog på kreativ vis med deres egne boder og foretagender. 
Udover de mange spændende og unikke ting der byttede hjem, blev der også solgt hjemmelavede kager, økologisk 
saft og vin - kort sagt var der noget til enhver smag.

Endelig var vejrguderne med os, og efter en enkelt udsættelse blev det tid til pizzaaften med Nyma og FoodLab igen. 
Flere undrede sig over den manglende reklame på sociale medier, men svaret skal findes i eventets popularitet: 
som Nyma forklarede, er det simpelthen så populært, at pladserne lynhurtigt bliver udsolgt, selvom den eneste 
markedsføring er hvad der bliver fortalt i butikken. Og har man smagt deres pizzaer forstår man hvorfor!



SURDEJSPIZZA

SURDEJSPIZZA

OPSKRIFT FRA NYMA_FOODLAB
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De to containere til henholdsvis storskrald og genbrug er 
nu opstillet udenfor sneglen, og byttecentralen har fået 
det fine navn “Byttetanken”. Billedet nedenfor er blot 
et mock up, men de endelige skilte vil snart komme på 
plads.

Vi vil udstyre Byttetanken med lidt reoler der kan huse 
mindre ting, og så er tanken, at den kan få sin egen 
lille Facebook gruppe hvor man kan poste, når man har 

INGREDIENSER
1000 g fint sigtet hvedemel 
650 g vand, stuetemperatur
20 g lys maltmel 
200 g surdej
20 g olivenolie
25 g salt

FREMGANGSMÅDE
Vand, surdej, hvedemel og maltmel røres sammen. 
Lad dejen stå i en halv time.

Tilsæt olivenolie og salt og rør dejen sammen til den 
er ensartet. Lad den stå i en halv time mere.

”Stretch and fold” metoden:
Efter dejen har stået i en halv time, æltes den ved at 
tage fat med en våd hånd og folde den ind over sig 
selv. Dette gentages hver halve time, 2-4 gange.

Dejen skal nu formes til boller á 220 g. og placeres i 
en smurt form i køleskabet tildækket i minimum 12 
timer.

Skal i være med, næste gang der er pizzadag ved Nyma? 

Så gælder det om at holde sig til, for pladserne går som varmt brød. Der vil ikke blive reklameret online, så man 
må sørge for at besøge butikken jævnligt hvis man skal nå det - men så har man også en god undskyldning for at 
komme ind og få en kop kaffe eller en skøn økologisk is!
 

fyldt noget i den. Ikke at man er tvunget til at benytte 
gruppen, det er blot et tilbud så den fælles gruppe 
‘Beboere i NYE, 8200 Aarhus N’ ikke flyder helt over 
med “Gives bort”-opslag.

Det er vores forhåbning, at en container til storskrald 
vil hjælpe på at holde Nye mere ryddelig, og at 
Byttetanken vil komme flittigt i brug til alle de gode 
ting der trænger til nye hjem.
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