
 
 
 
 
 

Tinggården 27/3-2017 
 
 
 
Hej Brian. 
 
Spændende at der nu er skred i planerne. 
 
Vi er sikre på det bliver er en stor gevinst for lokalsamfundet, lidt ligesom i gamle dage, hvis man 
var så heldig at der kom tog og en stationsbygning til byen. Vi lokale kan af og til godt føle at vi 
virkelig ligger i kommunens yderområde, hvor der ikke er meget fokus på aktivitet og udvikling. 
Vi er sikre på at bygningen af en ny dagligvarebutik på Sandet vil føre til en større samlingskraft for 
de lokale, ligesom det skete i Ramløse hvor bygningen af Netto har ført til en større samhøringhed 
og glæde ved at bo i Ramløse. 
Vi ser en lang række muligheder for spændende synergi-effekter mellem Rema 1000 og Tinggården 
. Der kan arrangeres søndagsmarkeder med salg af lokale råvarer og forskellige aktiviteter med 
omdrejningspunkt i mad og lokale råvarer, smagninger o.lign. 
Den nye lov omkring beboelse i sommerhusområder taget i betragtning, er det vigtigt at der er liv i 
området. Idet det vil indebære en øget mængde mennesker i området som selvfølgelig vil være 
interesserede i at der er mulighed for at handle og opleve noget lokalt. 
Vi ser virkelig frem til et spændende samarbejde. Idéen om en bygning med en grøn og ”eksklusiv” 
stil passer perfekt ind. Det er vigtigt at stilen holdes så hele projektet er troværdigt. Derfor er det 
også vigtigt at vi får lavet en fælles aftale omkring de overordnede linier for det visuelle udtryk. 
Ingen kæmpe skilte-flag med mere, men noget mere afdæmpet og ’stilrent/smagfuldt’. 
Tinggården har længe ønsket at kunne tilbyde overnatningsmuligheder, da flere og flere af vores 
gæster efterspørger en mulighed for at kunne overnatte efter en god middag. Mangel på mulighed 
for overnatning medfører i øjeblikket at potentielle gæster fravælger os, specielt de ældre. 
Med alt dette in mente er det rigtig vigtigt at den fremtidige daglige leder/købmand bliver en person 
med visioner og som er med på hele konceptet. 
 

 
 

Mange hilsener 
Jan og Charlotte 

Restaurant Tinggården 
 
 
 


