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Jeg ønsker IKKE søndagsåpent, fordi;  

 

- Vi alle trenger en dag hvor vi kan samles som en familie. 

- Vi trenger de småbutikkene som krydrer opp byen, flere av disse må gi seg om det blir 

søndagsåpent fordi de ikke vil ha råd til å holde åpent. Dette skjedde i Danmark når de 

åpnet på søndager. De kan ikke velge å holde stengt om konkurrenten holder åpnet. 

Holder de til i et kjøpesenter har de ikke muligheten til å velge.  

- Det er det er urettferdig at noen matvarebutikker holder åpent er bare tull, Rema kan 

åpne sine egne Brustabuer akkurat som Kiwi. Det har kostet like mye for kiwi og bygge 

på den måten som det vil være for andre butikkjeder.  

- Det er forbrukerne som må ta regningen på omkostningen for den ekstra dagen. Det 

betyr at varene vil øke i pris, dette kan vi se at skjedde i Danmark. Det vil bety at de 

familiene som i dag sliter med å få endene til å møtes vil få større problemer. Dette vil 

da være med på å gjøre større forskjell på fattige og rike i dette landet. Er dette noe vi 

vil fremme i vårt samfunn?  

- forurensingen vil øke. I verden jobbes det med å senke forurensingen, og løsningen er 

ikke da sørge for at det er en dag til i uken hvor man må kjøre bil.  

- Denne det er ikke bare butikyrkene man må begynne å jobbe søndager. Hvem skal ta 

vare på barna når mor og far må jobbe på søndag. Transportfirmaer må jobbe oftere, 

frisører som holder til i kjøpesenter må holde åpne osv.  

- Dette vil medføre at folk for mindre frihet. De må jobbe hele uka. Arbeidstakere mister 

mange av side rettigheter og mer makt vil gå til arbeidsgiver.  
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- Dette vil ikke stoppe søndagshandelen til Sverige, for de som handler der tror at 

maten er så mye billigere over grensen. Og når prisene blir dyrere her så får de enda en 

større grund til å reise ditt. 

- Begrunnelsen at flere kan få jobb, at det er bare å gå ut å hente inn folk som kan jobbe 

i butikk er helt hårreisende. Det er faktisk et fag, man må faktisk kunne faget sitt for å 

kunne jobbe i butikk. Det handler om å kunne det man skal selge. Hvem som helst kan 

ikke jobbe i butikk, det er veldig vanskelig å få tak i gode medarbeidere. Det blir som å 

si at man kan ta inn en ungdom fra gata som kan være statsminister eller en annen 

minister. Man må ha noe erfaring og kunnskap for å gjøre den jobben dere gjør. Det 

samme gjelder i butikyrket. Det blir nok ikke så mange flere jobber, for butikkene må 

spiller mer på de som alt er ansatt for å holde lønnskostnadene nede.  

 

Hvorfor må vi følge andre land, hvorfor må vi gjøre de samme feilene som andre land 

har gjort. Danmark har gått tilbake på søndagsåpent. Hvis det ikke funker der, hvorfor i 

all verden skal det funke her? Hvorfor tvinge igjennom noe som de fleste er i mot? 

Hvorfor skal man ødelegge familierelasjoner og det gode familielivet?  

 

Hilsen Anniken Hansen  

 

 


