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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

 

Folk har ikke mere penger i lomma selv om butikkene er åpnet enda en dag, så dette vil 

ikke øke omsettning i butikkene. Tvert imot så vil dette har veldig negative 

konsekvenser på små butikker som etterhvert kommer til å gå konkurs. Og dette er jo 

noe som er dokumentert, fordi det har skjedd i andre land som har fått søndagsåpne 

butikker.  

 

Butikkene har allerede åpent 6 dager i uka og fra tidelig formiddag langt ut på kvelden. 

Så jeg er hundreprosent sikkert på at alt man trenger å handle kan man lett handle på 

en av disse 6 dager. Og hvis folk likevel føler at dem MÅ handle på en søndag så finnes 

det masse nettbutikker.  

 

Det er viktig med helg, viktig med hviledager og det finnes allerede nok folk som må 

jobbe på søndager. Jeg er en av dem og vet hvor slitsomt det er og hvor negativ det er 

for familien. Mine barn liker ikke at jeg må jobbe lørdag og søndag, men dem skjønner 

at noen må være tilstede for pasientene på sykehus. Dem skjønner også at politi, 

brannmenn og dem som jobber på jernbane og flyplassen må jobbe på søndager, men 

dem forstå ikke hvorfor man ikke kan legge handleturen på lørdag, mandag eller en av 

de andre ukedager. 

 

Helg og spesiell søndag er tid for å slappe av, for å gjør noe som er godt for kropp og 
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sjel, for å tilbringe tid med familie og venner, leke med barna, gå tur i skog og mark og 

mye mye mer.  

 

Vi trenger ikke sønndagsåpne butikker og jeg tror FOLK FLEST vil ikke ha det heller. 

For noen dager siden hørte jeg på radioen at de allerflerste kommuner har stemmt imot 

søndagsåpne butikker, bare 2(!!) kommuner i helle Norge har stemt for det. Det sir jo 

mye om hva folk flest ønsker seg og hvor folkefjern vårt regjering egentig er.  

 

Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med 

shopping og økt forbruk.  

 

Derfor ber jeg regjeringen stoppe forslaget om søndagsåpne butikker. Det er en løsning 

på et problem veldig få har, som skaper nye problemer for mange flere. La oss beholde 

hviledagen vår.  

 

 


