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NYT FRA TÆKKER
Kære nybonitter, nye som gamle. Det nye år er 
skudt i gang og foråret nærmer sig med hastige 
skridt. Det er en travl tid for Tækker og for Nye, hvor 
mange nye projekter skydes i gang. 

Vigtige beskeder kan altid findes på jeres beboerside 
der tilgås fra vores hjemmeside www.nye.dk. 
Brugernavnet er ’beboer’, koden er ’beboerinye’. 
Større meddelser udsendes også via den frivillige 
mailliste som I kan tilmelde jer her: https://mailchi.
mp/a43a3a53ba40/mailliste 

Fælleshuset: brugen af Fælleshuset tager til og det 
er skønt at se hvordan fællesskabet i byen vokser 
med de gode initiativer og arrangementer, herunder 
det nye fællesspisningshold. Fælleshuset har også 
været heldige nok til at få doneret et klaver, der nu 
står til fri afbenyttelse til arrangementer i huset.

Beboerhuset Solsikkevænget: Nyes første beboer-
hus er flyttet til sin nye placering på Solsikkevænget 
17, stuen tv. Tak for hjælpen til de mange beboere 
fra særligt beboerhusudvalget der mødte op med 
flyttekasketten på. Fra Tækkers side arbejder vi på 
skiltning til beboerhusene og Fælleshuset så de 
bliver lettere at finde og genkende.

Dialogmødet: Den 9. februar blev årets første 
dialogmøde afholdt. Noter fra mødet kan findes 
på jeres beboerside under ’beboerinformation’, 
’Kalender 2023’, ’Arkiv: slides, referater m.m. fra 
tidligere møder’. Næste dialogmøde afholdes 29. 
juni og igen 12. oktober.

Hjertestarter: Der er opsat en ny hjertestarter på 
siden af NYMA Daglig, ud mod vareindlevering. En 
manual kan findes på side 9.

Arbejdsdag 4. marts: Lørdag den 4. marts trækker 
vi i arbejdstøjet for at få de nye kolonihaver ved 
Sneglehusene etableret. Information om dagen 
kan findes på side 14.

Hvem udgør foreningerne i Nye?: På side 
12 kan i finde en oversigt over ejer,. parcel,- 
og grundejerforeningen, bestyrrelser og 
repræsentantskab. Bestyrelsesmedlemmer og 
repræsentanter vælges og genvælges ved de årlige 
generalforsamlinger der afholdes i løbet af foråret.
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FEBRUAR

Mandage: Fællesspisning i Fælleshuset

9. februar: dialogmøde i Fælleshuset.

18. februar: fastelavnssoldaterne besøger Nye

19. februar: tøndeslagning for store og små

Marts

4. marts: Arbejdsdag i Nye
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Endelig kom dagen hvor den gode købmand Carsten kunne slå dørene op til vores 
længe ventede NYMA Daglig. Tak til alle der mødte op og fejrede dagen med os, 
og til alle der dagligt fylder lokalerne med aktivitet og glæde.

ÅBNING AF NYMA DAGLIG
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Wemoov er vores delebilsordning for Nyes beboere. Tilbuddet er et vigtigt 
element i vores vision om grøn mobilitet i Nye, og derfor forsøger vi os løbende 
med forskellige tiltag for at gøre det mere attraktivt at benytte ordningen. Ønsket 
er at øge motivationen til at bo i Nye uden bil, eller uden en bil nr. 2.

“Alle kan bruge en hjertestarter. Det er nemt, og når du har trykket på startknappen, 
fortæller hjertestarteren dig præcis, hvad du skal gøre.”

HJERTESTARTER

Vi har indkøbt og opsat en ny hjertestarter. Den findes 
på siden af NYMA Daglig, ud mod mellemrummet til 
vareindlevering. 

Tanken om at skulle bruge en hjertestarter kan være 
både grænseoverskridende og utryg, så det er vigtigt 
at vide, at alle kan og må betjene en hjertestarter uden 
foregående træning.

Står du med en person der er bevidstløs og ikke trækker 
vejret regelmæssigt, er det vigtigste at ringe 112 med 
det samme. En sundhedsfaglig medarbejder vil guide 
dig igennem situationen.

Er det nødvendigt at bruge hjertestarteren vil den 
automatisk instruere dig i at give kunstigt åndedræt 
og hjertemassage, og maskinen vil selv foretage en 
hjerteanalyse, der afgør om der skal gives elektrisk stød.

Vil du gerne se hvordan hjertestarteren bruges, kan du 
finde video og infomateriale på www.hjertestarter.dk .

Alle tilflyttere får altid to års gratis medlemskab af Wemoov, 
men for nuværende gælder en forsøgsordning hvor alle 
beboere, uanset hvornår man er tilflyttet, har gratis 
abonnement. Forsøgsordningen gælder til 31/12/2023 og 
giver blandt andet en pris på kun 2 kr. pr. km.

Hvis man endnu ikke er blevet medlem kan man tilmelde 
sig gennem www.wemoov.dk. Betingelserne for jeres 
medlemskab ændres automatisk så I ikke betaler de 
anførte 250 kr. for abonnement. 

På jeres beboerside kan I finde en vejledning til brug af 
Wemoovs biler, fra hvordan den låses op, hvordan den 
lades korrekt og hvordan den afleveres korrekt.

Det er vigtigt at bilerne afleveres korrekt så den næste 
bruger får en god oplevelse. Det betyder at bilen skal være 
respektabelt tanket, skal holde på den korrekte plads, 
sættes til at lade, samt låses korrekt.

Særligt det sidste skal man være obs på: man må ikke 
komme til at låse bilen på nøglen, før nøglen afleveres. 
Kommer man til det, kan den næste ikke åbne bilen 
med nøglebrik, og den skal i stedet åbnes manuelt af en 
ekstranøgle her fra kontoret.

Det er også vigtigt at huske, at bilen deles med andre og at 
man derfor overholder sin booking. Oplever man at blive 
forsinket i bilkø eller lignende kan man i vores åbningstid 
ringe ind og give besked, så kan vi oplyse den næste bruger. 

Derimod er det helt åbenlyst uacceptabelt at beholde bilen 
efter endt booking i flere timer eller døgn. Bilen skal stå 
klar til næste bruger, når din booking er afsluttet.

Lad os alle hjælpe hinanden med at holde vores biler 
pæne, imødekommende og klar til brug, så det bliver en 
god oplevelse for alle.
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Et nyt, fantastisk beboerdrevet initiativ er sprunget frem sammen med 
Fælleshuset. De større lokaler og køkkenfaciliteter har givet mulighed for at spise 
sammen, hvad der nu er blevet et fast ugentligt arrangement med økologisk og 
vegetarisk mad.

FÆLLESSPISNING I FÆLLESHUSET

Holdet (og ventelisten) blev hurtigt fyldt op. De 40 
deltagere mødes hver mandag, laver mad sammen, 
synger sammen og spiser sammen. Deltagerne er kok én 
gang på to måneder, altid sammen med to andre så ingen 
står alene med forberedelserne. 

Selvom der ikke kan være flere på det nuværende hold, 
er der intet der står i vejen for at flere starter op – kun 
fantasien sætter grænser, og køkkenet er allerede udvidet 
med mere service og udstyr.

KUNST I NYE: BREV FRA CARLO

“EVA” - Eva er et pigenavn der stammer fra hebrarisk ”chavva” og betyder ”liv”.

Bl.a. derfor, synes jeg det er et godt navn til skulptur/
cykelskuret som kommer til at stå foran NYMA i NYE. Liv er 
jo det der bliver skabt her 10 km. nord for Århus. 

Skulpturen henter lidt af sit udtryk fra en ballerina, med 
sit strutskørt, der danner halvtal og læ for cyklerne, som 
holder under skørtet. Det er også tre bogstaver, ligesom 
NYE.

I mit værksted i Kragenæs på Lolland, har jeg over vinteren, 
sammen med stukkatør Rolf, arbejdet med hovedet, der 
sidder øverst på skulpturen. Hovedet er støbt i fiberbeton, 
som har stor styrke selv i en tykkelse som her på 1,5 cm. 

Den største kugle har en diameter på 90 cm, de fire mindre 
i varieret størrelse. Jeg er næsten klar med at montere 
mosaikstifter på øjne og ”nakkeknold”.

Smed Troels, er næsten klar med de mange ringe som 
skal holde de mange mursten på plads. Murværket består 
af genbrugsmursten, fra Jørn Tækkers lager. 

Jeg ser meget frem til arbejdet med opmuring af kroppen, 
hvor jeg vil være at finde på byggepladsen, sammen med 
håndværkerne. Muligvis kommer der nogle marksten fra 
området med i murværket. Dette og andre detaljer bliver 
besluttet på stedet.

Det bliver også rart at få en sludder om kunst, vind og vejr 
med beboerne i Nye. Så kom endelig forbi.

Regner bestemt med at hun står klar inden påske, hvor vi 
også påbegynder arbejdet med de næste cykelskure.

- Fra Jørgen Carlo
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HVEM UDGØR FORENINGERNE I NYE? FASTELAVN VED SNEGLEHUSENE

GRUNDEJERFORENINGEN
Bestyrelsen
Jørn Tækker (Formand)
Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Jeppe Christensen

Thomas Redder Laursen
Thomas Demming
Trine Vilain

REPRÆSENTANTSKABET

Længehusene
Thomas Demming
Trine Villain

Solsikken 1.1
Thomas Redder Laursen
Jeppe Christensen

Sneglehusene
Janus Platen
Carsten H. Hensberg
Tækker Group, 2 repræsentanter

PARCELFORENING
LÆNGEHUSENE

PARCELFORENING
SOLSIKKEN 1.1

PARCELFORENING
SNEGLEHUSENE

PARCELFORENING
SVINGET

Bestyrelsen
Thomas Demming
Annemette Løkke
Nick Sørensen

Repræsentantskabet
Thomas Demming
Trine Villain

Suppleanter
Marie Korfits
Marie Skeel Løkke

Bestyrelsen
Morten Heiby
Mads Mørk Jensen
Lars Beck
Ida Skytte Asmussen

Repræsentantskabet
Thomas Laursen
Jeppe Christensen

Suppleanter
-

Bestyrelsen
Janus Platen
Rasmus Skaarup
Thomas F. Andersen
Thomas Heltborg

Repræsentantskabet
Janus Platen
Carsten H. Hensberg
Tækker Group, 2 rep.

Suppleanter
Rasmus Skaarup
Thomas F. Andersen

Bestyrelsen
Tækker ansatte
indtil gen. forsamling

Repræsentantskabet
-

Suppleanter
-

EJERFORENINGEN
RØDBEDEVEJ 22-26, 
111- 115 OG 123-127

Bestyrelsen
Flemming Nielsen 
Phillip Pechmann 
Peter Skiftet

Suppleanter
Anne Marit Waade

EJERFORENINGEN 
RINGEN 1-7

EJERFORENINGEN 
RINGEN 9-23

EJERFORENINGEN 
RINGEN 25-41



PANANG GAI

PANANG GAI

OPSKRIFT FRA NYMA_FOODLAB
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INGREDIENSER
400 ml. kokosmælk
1 hel kylling
1/2 broccoli
1 peberfrugt
1-2 søde kartofler
2 gulerødder
1 løg
4 forårsløg
Rapsolie til stegning
4 cm. frisk ingefær
2 spsk. soya
1-2 spsk. fiskesuppe
1 dl. vand
1 tsk. karry
2 fed hvidløg
Chili efter smag
stødt koriander
Limeblade

FREMGANGSMÅDE
KYLLING: Kog kyllingen ved svag varme i en gryde med 
løg, hvidløg og suppeurter (fx gulerødder, selleri eller 
porre) i 45-60 min. Kyllingen stilles til afkøling og kødet 
plukkes af. Fonden sies og gemmes til senere.  

SUPPE: Blend løg, hvidløg, forårsløg, ingefær og karry. 
Steg blanding i olie.  Tilsæt fond, kokosmælk og limeblade. 
Smages til med de øvrige krydderier, soya og fiskesauce. 

GRØNTSAGER: Grøntsagerne skylles Gulerødder, 
sødkartoffel, peberfrugt og broccoli skæres ud i grove 
stykker og bages med lidt olie og salt i 10-15 min. 

Kort inden servering tilsættes grøntsager og kylling og 
retten varmes godt igennem

SERVERING: Serverer Panang Gai med ris og gerne frisk 
koriander.   

Lørdag den 4. marts trækker vi endnu engang i arbejdstøjet. Denne gang gælder 
det etableringen af de nye haver ved Sneglehusene og alle er velkommen til at 
deltage i en hyggelig dag med venner og naboer.

Dato: 4. marts kl. 10
Stiftende generalforsamling: kl. 14 i Beboerhuset Rødbedevej 16

Opgaver på dagen:
• Samle og placere bord- bænkesæt
• Bygge og placere plantekasser
• Flytte og plante bærbuske
• Åbne hækken op mod sydøst
• Placere juletræsplatform i området
• Markering af plantefællesskabets område
• Anlægning af stier og defination af området 

Herefter indbydes der til stiftende generalforsamling i beboerhuset Rødbedevej 
16, for de interesserede. Her stiftes den forening som fremover skal stå for 
udvikling og drift af plantefællesskabet i samarbejde med Tækker. Dagsorden og 
vedtægtsforslag præsenteres på mødet.

Tækker sørger for placering og opsætning af drivhuse. 

Vi glæder os til at se jer til en dejlig dag!

ARBEJDSDAG 4. MARTS
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