
  SANDET - en ny dagligvarebutik ved restaurant Tinggården. K3 E  A S



Matrikel nr. del af 4b, 4bæ, 4bz
Grundareal ca. 6025 m²

Dagligvarebutik inkl varegård 1032 m²

Bebyggelsesprocent 17

  Situationsplan- 1:500, skitse.

  Arealberegning.  Fredriksværkvej
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SANDET

-en ny dagligvarebutik ved restaurant Tinggården.

OMRÅDET

Områet er omfattet af lokalplan 531.01, sommerhusområdet Sandet, 
Gribskov Kommune. Grunden ligger i sommerhusområdet Sandet, 
tæt op mod den smukke skov, Tisvilde Hegn. Skoven og naturen er 
kendetegnende for området, hvor der ikke er gadebelyning eller andet 
forstyrrende for øjet.
Parcellerne er beplantet for at skabe læ, og det har gjort, at området er 
vokset sammen med skoven.
Sommerhusbebyggelsen er startet i 1930´erne og er i løbet af 
1970érne stort set fuldt udbygget. De fl este af sommerhusene er træ-
huse, typisk rød eller sortmalede.
Naboerne mod Fredriksværkvej er begge stråtækte og pudsede.
Tinggården er opført i 1780 og er nu restaurant.
 

  Inspirationbilleder fra området



PROJEKTET

Den nye Rema 1000 butik kommer til at ligge som nærmeste nabo til Re-
staurant Tinggården, og det er projektets idé, at der kan skabes en sam-
menhæng i området, hvor Rema 1000 og Tinggården både æstetisk og 
funktionelt kan bidrage positivt i området.

Restaurant Tinggården har fl ere udviklingsplaner omkring istandsættelse af 
bygninger, for evt. at indrette værelser eller etablere brødudsalg.

Tinggården har allerede modtaget 400.000 fra fonden LAG , Lokale Akti-
ongrupper, til udviklingsarbejdet. 
Der er givet tilladelse til at etablere mølleri, bageri, landhandel og smugkro i 
en eksisterende bygning. Ombygningen er sat til starten af 2018.

Tinggården ønsker også muligheden for på et senere tidspunkt at kunne 
etablere værelser og tilbyde overnatningsmuligheder. Derfor rummer projek-
tet indretning af værelser, dels i forlængelse af p-pladsen ved Rema 1000, 
dels ved restauranten. Derudover ønskes en en gårdhave ved selskabslo-
kalerne.

Der er således mulighed for at skabe en synergi mellem de to forretninger, 
med nye aktiviteter, der fremover vil kunne tilbydes i området.
Det er tanken, at de kan etableres en dynamisk enhed mellem Tinggården 
og den kommende Franchise Købmand i Rema 1000.

Der afsættes plads til et torveareal og areal til fi ske elle ostebil eller andre 
stadepladser, der vil kunne anvendes af restauranten, dagligbutikken eller 
lokale handlende. Det vil skabe en fornemmelse af aktivitet og torvestem-
ning. 

På grund af den begrænsede mobildækning i området, ønskes mulighed 
for at integrere en mobilantenne i området. Antennen skal udformes, så den 
passer ind i omgivelserne og falder i med skoven.
 

  Inspirations billeder stadepladser, gårdhave.         



ARKITEKTUR

Arkitekturen tilstræber en diskret luksus med kvalitetsmaterialer i klassisk 
stil. 

Langs vejen etableres et smukt og robust stendige, der på en gang afgræn-
ser og indrammer den nye bygning. Tilsvarende er restaurantens p-plads 
delvist omkranset af et stendige.

Dagligvarebutikken  opføres med saddeltag, listetækket tagpap og facader i 
en gråbrun nuance der passer til Tinggårdens røde pudsede vægge.
Der bliver sort espalier ved indgangen og langs facaden hvor det er tanken, 
at der kan vokse grønne planter. Restauranten har sorte trægavle og ved at 
bruge sort træ til espalier og beklædning, bidrager det til at skabe en fælles-
nævner i området.

Det sortmalede træ kan anvendes til beklædning og afskærmning ved den 
lille værelsesfl øj på p-pladsen og ved restaurantens værelsesfl øj/smugkro 
samt ved gårdhaven.

Restaurantens nye faciliteter planlægges i en arkitektur, der er med til at 
fremhæve de gamle bygningers kvalitet, tilført noget nutidigt. Bygningerne 
beklædes evt. med træ, for eksempel kan taget få en sortmalet spånbeklæd-
ning.
Carport samt hegn skal evt. fjernes, så der bliver helt eller delvis indblik til 
de fi ne gamle bygninger fra gårdhaven.

Det er planen, at belysning og beplantning, samt belægning skal harmonere 
for begge bebyggelser.
Der etableres en belysning på parkeringsarealet, så naboerne ikke generes 
af lys i deres haver. 

Belægningen på parkeringsarealet er græsarmeret på parkeringsbåsene 
med belægningssten imellem.
Arealerne ved indgangene og evt. i gårdhaven tænkes som betonfl iser eller 
belægningssten.

  Inspirationsbilleder Arkitektur






