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La oss få ha søndagen som en fridag som nå. Vi trenger en slik dag.kan bare ikke forstå hvorfor 

dette har blitt en så viktig sak for regjeringen! Dere mener vi skal få frihet til å velge selv når vi 

vil handle,ser  ut til vi skal få "frihet" til å bestemme det dere bestemmer for oss. Dette er ikke 

frihet!for hvis dere hører etter så vil vi IKKE hå søndagsåpne butikker. Det er det DERE som 

vil.Har selv jobbet i hagesenter med søndagsåpent så jeg vet hva jeg snakker om. Søndagen er en 

viktig familiedag la oss få ha den slik som den er. Hva hjelper det om mor eller far har fri feks 

mandag for hun eller har jobbet søndag når barna er på skole og partner på jobb.Dere tar i fra oss 

noe veldig viktig,en viktig FAMILIEDAG! VÅKN OPP!!! Dere er rett å slett arrogante hvis dere 

gjennomfører dette. Du har et stort problem hvis du ikke klarer å handle med de åpningstidene 

som er i dag. Når skal de offentige kontorene begynne med lørdag og søndagsåpent???? Vi 

trenger frihet til å bestemme når vi skal gå på disse kontorene,slik som det er i dag stenger 

kontorene før vi har sluttet på jobb så da er det på sin plass at disse også er åpne 7 dager i uken 

vis søndagsåpent blir vetatt. Barnehager må  også følge etter,har dere tenkt på slike ting?? 

busser,tog,trikk osv kan ikke kjøre søndagsruter må være full dekning med i åpningstiden på 

søndag også. Det er Mange yrkesgrupper som må jobbe for at butikker skal kunne holde 

åpent.Står respekt av dere hvis dere snur nå å tørr innrømme at søndagsåpent ikke var så god en 

ide allikevel. Tar av meg hatten for dere da. 
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