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Ny by lokker: Delebiler til de første beboere

Af Morten Svith, mosv@stiften.dk

Søndag den 6. december 2015, 15:10

Den nye by, Nye, skal være grøn og fællesskabsorienteret - og
lokker med gratis delebiler det første år.
Når de første beboere i efteråret 2017 flytter ind i den nye by Nye ved Elev følger der en ekstra lille
bonus med til dem.

Manden bag Nye, Jørn Tækker, forventer i første omgang at bygge 50 boliger på bakken med udsigt ud
over Egå Engsø.

Beboerne i de boliger får kvit og frit stillet tre hybrid-delebiler til rådighed i et år af Tækker Group.

Tækker garanterer også, at der er en dagligvarebutik i Nye, når de første beboere flytter ind.

Delebil og letbane
Planen med Nye, der ad åre gerne skulle blive til en by med 15.000-20.000 indbyggere, er at skabe en by,
hvor der er åbent mellem husene, masser af fællesarealer, og hvor der er gode muligheder for at udvikle et
fællesskab.

Og i den sammenhæng er delebilerne vel et velvagt salgsargument for boliger, der kommer til at ligge
med let adgang til letbanen, der begynder at tage passagerer på og sætte passagerer af i Nye i løbet af
efteråret 2017.

Syv bydele - 8.000 boliger
Byrådet behandler meget snart et forslag til lokalplan for første etape af Nye - 650 boliger tegnet af otte
forskellige arkitektfirmaer.

Nye vil, når den er fuldt udbygget, bestå af syv bydele, der er bundet sammen af blå/grønne områder med
vandløb, søer og naturarealer. Midtbyen ligger centralt i området med forbindelse til de landskabelige
omgivelser mod vest.

Udover de omkring 8.000 boliger, det hele efter planen skulle ende med, skal der også plantes en hulens
masse træer mellem husene. Så mange, at Tækker Group laver sin egen planteskole på en del af området
for at fremdyrke de tusindvis af træer, der løbende vil blive brug for i takt med, at byen vokser.


