
Dialogmøde i Nye 09.02.2023 
Input, ideer og tanker noteret på dialogmødet

I 2023 ligger dialogmøderne: 9. februar 17-19, 29. juni 17-19 og 12. oktober 17-19.

Kulturgården
• Sauna
• ”Hundegård”
 
Mobilitet
• Stor efterspørgsel efter gode parkeringsforhold for cykler – gerne overdækket og aflåst – 

gerne midlertidig løsning hurtigt
• Vaskeplads for cykler
• Trafiksikkerhed
• Hastighed i bl.a. solsikken ønskes reduceret med øget fartdæmpning
 
Fællesskaber
• Thea ønsker at etablerer et ”fryser-fællesskab” – kommer med udspil
• Beboerne ønsker mere synlighed omkring hvilke foreningen og fællesskaber der allerede er 

etableret i Nye inkl. kontaktpersoner – kunne være oversigter på opslagstavle i fælleshuset 
eller i NYMA

• Dyrkningsfællesskab på jordlod
• Jan ønsker at etablerer et samtalefællesskab – ”Nye Tanker”



 
Kommunikation
• Forslag om at April havde fast ”kontortid / besøgstid” i Nye / NYMA
• Mere synlighed og kommandovejen til beslutninger og orientering om beboerdemokratiet
• Ved større hændelser eksempelvis manglende lys efterspørges en synliggørelse af at 

vi er opmærksomme på problemet og arbejder på sagen – en form for driftsstatus / 
driftsinformation

• Efterspørgsel på alternative kommunikation former – flere opslag på opslagstavler fremfor 
online

 
Øvrige ønsker, tanker og ideer
• General oprydning i cykler
• Fjernelse af sten ved p-pladser i Sneglehusene da de giver parkeringsskader på bilerne
• Fjernelse af sten rundt på Solsikkevænget
• Bærbuske ved Solsikkevænget 87-95
• Byttetanken ønsker varmt depot til bl.a. tøj for det ikke bliver ødelagt i containeren – kunne 

være depotet tilhørende Beboerhuset Rødbedevej 16
• Byttetanken ønsker at flytter bøger til fælleshuset eller alternativ NYMA
• Beboerhuset Rødbedevej 16 ønsker en sofa og ophængning på vægge – accepteret af Jørn
• Rødbedevej 22, 24 og 26 efterspørger følgende:
• Opslagstavle i opgangene – bestilt og afventer levering
• Dæmpning af lyset i opgangen
• Smæklås på ”bagdøren” mod søen
• Solsikkevænget 17+19 – lyset i opgangen er ofte tændt om natten
• Justering samt vinkling af spots
• Mindre lysforurening
• Opgør med STOFA’s monopol eller som minimum markedspriser fra STOFA
• Plantefællesskabet Solsikkevænget kommer med bud på placering af redskabsskur

I er velkommen til at henvende jer med emner, I ønsker vi tager op til næste møde den 29. juni.

Bedste hilsner
Tækker


