Tilbakemelding på plan 2020001, arkivsaksnummer 2019 / 10695
Fra Risør Hotel ønsker vi å spille inn ønske om 5 endringer.
Endring 1.Nytt inngangsparti for hotellet, med glassbygg som vil fungere som en resepsjon og bar. noe
som vil muliggjøre en bedre samkjøring av servicefunksjoner og som følger driftstrend i bransjen. (til dette
er det vedlagt 2 vedlegg som er laget av det lokale firmaet AbaTech.)
Endring 2.Det er stor etterspørsel etter rom med terrasse og vi mener at dette vil gjøre våre rom mer
attraktive, så derfor ønsker vi å lage terrasser og balkonger på fasaden til nyfløyen(se vedlegg av skisser
laget av arkitekt Myraker).
Endring 3.Med utgangspunkt i de samme tegningene som i punkt 2 fra Myraker er det et ønske å kunne ta i
bruk de tomme loft arkene som er på Hotellets "Nybygg" disse er bygget med saltak av estetiske hensyn
men er ikke i bruk og her snakker vi om at det kun er nødvendig med en mindre justering av takoppløft på
under 1 meters høyde for å kunne få til en utnyttelse.
Endring 4.Det er også et ønske å få laget/tilbakestilt tilsvarende veranda/terrasse som det var opprinnelig
på fasaden av gamle fløyen(det originale Hotell bygningen).
Endring 5.Hotellets gamle fløy kan man se at har hatt flere takvinduer, vi ønsker oss muligheten til å få lov
til å lage et oppløft mot sjøen for å kunne utnytte den etasjen(loftsetasjen) da den er i full høyde og vill
kunne benyttes som en utvidelse av hotellet. For å kunne realisere dette så må vi enten få lagt inn
takvinduer tilsvarende det det opprinnelig var, alternativ og vårt foretrukne ønske vil være å få lov til å lage
et oppløft.
Håper på positive holdninger og behandling.
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