
Pressemeddelelse: Jamohuset afholder netværksmøde, reception og åbent hus/loppemarked 

 

 
Side 1 af 1 

 

Jamohuset afholder netværksmøde, reception og åbent 

hus/loppemarked  

 
Det er kun nogle få måneder siden, at TMP overtog Jamohuset i Glyngøre. Men 

den nye ejer har allerede nu udført en del udbedringer på og i huset, så der nu kan 

åbnes op for fuld anvendelse. Det hele markeres officielt med en reception i januar 

og åbent hus med loppemarked de efterfølgende 2 dage. Men allerede den 7. de-

cember, kan interesserede erhvervsfolk snuse til mulighederne, når Jamohuset er 

vært for et åbent netværksmøde i Erhvervsnetværk Glyngøre.  

 
’Vi glæder os rigtig meget til at byde officielt velkommen og vise alle mulighederne for offentlighe-

den, når vi er klar til det i januar’, begynder Thomas Møller Pedersen, der ejer TMP og nu også Jamo-

huset. ’Samtidig har vi fået mulighed for allerede i december at lægge lokaler til et netværksmøde’. 

 

Han forklarer videre, at alle interesserede erhvervsfolk kan deltage i netværksmødet den 7. december 

og både få en fortælling om hvad TMP er for en virksomhed, lidt info om hvad TMP har af tanker 

omkring Jamohuset, samt en kort præsentation af de virksomheder, som har deres daglige virke i hu-

set. 

 

En anden Thomas, nemlig Thomas Rosenkrands, er koordinator for Erhvervsnetværk Glyngøre. 

Han er glad for, at Jamohuset endnu en gang har lyst til at lægge hus til et arrangement i 

erhvervsnetværket: ’Jeg er spændt på at se, hvor mange vi kan tiltrække til det kommende møde. 

Sidst vi var i huset, kom der ca. 30 erhvervsfolk for at høre om PR. Men jeg tror, at der også er 

mange, der har lyst til at se huset og høre lidt om, hvilke virksomheder, der allerede har lejet sig 

ind’, slutter han. 

 

Netværksmødet afholdes i Jamohuset den 7. december kl. 19-20.30. 

Reception afholdes fredag den 13. januar og åbent hus/loppemarked lørdag og søndag den 14. – 

15. januar. 

 

Baggrundsinfo om TMP: 

Det hele startede med at grundlæggeren Thomas Møller Pedersen selv var en ivrig racerkører. I 

dag importerer virksomheden motorcykler og scootere som sælges via forhandlernet, samt 

diverse tilbehør, som også sælges via web. Drivkraften for TMP er fortsat den brændende 

entusiasme for motorcykel- og scooterverden, hvor virksomheden efterhånden har opbygget en 

meget solid erfaring. 

 

For yderligere oplysning:  
TMP og Jamohuset: www.tmp.dk eller Thomas Møller Pedersen på 97740733. 

Erhvervsnetværk Glyngøre: http://www.lokaleerhvervsnetvaerk.dk/erhvervsnetv%c3%a6rk-

glyng%c3%b8re  eller Thomas Rosenkrands på 24273938. 
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