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Kiosk på torget i Sunne nära ny lösning
SunneGrillen, kiosken på torget i Sunne, har haft ettårskontrakt sedan några år, eftersom torget enligt detaljplanen
ska anta en ny skepnad. Avtalet för nuvarande kioskbyggnad gick ut 31 december 2017.
– Alexander Sakar som drivit kiosken i åtta år får istället möjlighet att starta en ny med placering på den norra
delen av torget. Nu handlar det om att hitta en lämplig placering, skriva ett nytt avtal och söka bygglov, säger
Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.
Kommunen sa upp avtalet för nuvarande kioskbyggnad i somras med anledning av att ICA ska bygga ny butik
med lägenheter, med start i höst om allt går enligt tidplanen. 31 mars ska kioskverksamheten vara borta, men
redan nu har Alexander Sakar stängt.
– Vi hoppas så fort som möjligt kunna komma igång med den nya verksamheten. Jag och familjen trivs i Sunne
och vill hitta en långsiktig lösning som gör att vi kan bo kvar. Nu ska jag lämna in byggnadsförslag och fortsätta
processen så att vi kan komma igång. Många säger till mig att de saknar kiosken, säger Alexander Sakar.
Sunne kommun har erbjudit sig att köpa nuvarande kioskbyggnad av ägaren som bor i Göteborg. Andra möjliga
placeringar för den har också undersökts.
– Vi vill nu säkerställa att det ska finnas en kiosk på torget även i framtiden, därför är det väldigt roligt att Alexander
är intresserad av att fortsätta verksamheten där. Vi har förstått att Sunneborna tycker att det är viktigt att det finns
en kiosk på torget, framför allt våra bilintresserade ungdomar, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i
Sunne kommun.
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