Tilbakemelding på plan 2020001, arkivsaksnummer 2019 / 10695
Risør Hotel AS er i dag drifter av Hukken Bar.
Vi har et ønske om å utvide helårs serveringsareal, og ønsker derfor å bytte ut dagens markise med et
glassbygg på dagens uteserveringsterrasse.(Dette har vi jo allerede fått positive signaler ifra fylket på).
Som kjent så er jo turistbyen Risør full av folk noen få uker på sommeren og det er derfor viktig å få til en
god sommersesong for å klare en positiv drift. Dette gjør at vi også ser for oss at et økt serveringsareal er
ønskelig for oss å få til.
Vi ser at det er innført en ny praksis i Risør med å tillate å ta hele fortauene i bruk til uteservering, og vi vil
derfor be om tillatelse til å få utvidet vårt serveringsareal på strandgatesiden, både der det har hvert
uteservering tidligere(Absolonia), samt over veien på bryggekantsiden, i et område som det er rikelig med
plass og da Politiet nå har flyttet ut så vil det jo bli ytterligere plass rundt Hukken/Tollboden som kan
benyttes til uteservering.
Vi håper derfor på velvilje til at vi kan få etablert serveringeareal i disse to områdene.
Vi har bare røflig tegnet inn ønsket areal, men ønsker selvfølgelig å gå i dialog og i samarbeid med
kommunen finne gode løsninger som vil være til glede for både fastboende og turister, og ikke minst være
med å trygge de helårsarbeidsplasser som vi har etablert, og forhåpentligvis kan øke.
Vi håper på at også vi vil få ta del i den positive holdningen det nå er i byen for utvidelse av
serveringsarealer og imøteser en positiv behandling.
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