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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

En konsekvens av søndagsåpne butikker vil bli behov for barnehager, SFO-ordninger - 

og hvorfor skal ikke offentlige kontorer også da være åpne og tilgjengelige på lør- og 

søndager?  

 

Søndag er en dag for frivillig arbeid og mange bruker den til helsebringende friluftsliv. 

En felles fridag i samfunnet har mye større betydning enn der alle må velge sin 

individuelle fridag. Dersom både mor og far må arbeide på søndag og ikke kan velge 

felles fridag av hensyn til jobben, hvordan skal da familiesamholdet og fellesskapet 

bygges? Søndagsturen, frivillig innsats, rekreasjon og avslapping. En fridag er ikke bare 

godt for helsa og hodet, det er også bra for miljøet!  

 

Søndagsåpent gjør at flere butikker må holde åpent, fordi dersom noen butikker holder 

åpent, vil flere oppleve at de blir tvungne til det samme av konkurransehensyn. Små 

eiere vil miste sin eneste fridag - særlig for de som ligger i handlesenter der det er krav 

om felles åpningstid. 

 

Seks dager i uka er kommersielle handledager, én dag tilbyr noe annet. Både folk og 

miljø trenger en hviledag. Og det er svært viktig for familier med barn at det er en felles 

fridag for de fleste. Selv om noen yrker fortsatt er nødt til å arbeide i helgene, vil det 

være en sterk forverring at flere må delta i disse ordningene. Argumentet om at 

"skoleungdom og studenter" er de som vil betjene forretninger på søndager er særdeles 
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lite gjennomtenkt - disse kan ikke overta alle de jobbene som det vil være nødvendig å 

opprette. 

 

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.  

 

 


