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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

 

Og jeg vet hvorfor. Jeg kunne sendt inn en ferdig melding, men merker meg at 

politikerne ikke tror jeg mener det hvis jeg bare sier meg enig med andre.  

 

Jeg er en travel småbarnsmor med travel jobb, og er sjelden hjemme fra jobb før i halv 

fem-femtiden om ettermiddagen. Mannen min er like travel, og vi har begge ofte vakter i 

tillegg til vanlig dagtidsarbeid. Vi steller huset selv, har lite avlastning og bare én bil. 

Handling skjer stort sett på lørdager, i likhet med gressklipping og annet støyende 

utearbeid. 

 

Hadde det vært søndagsåpne butikker, ville jeg ha brukt dem - derfor setter jeg STOR 

pris på at de er stengt! Jeg verdsetter høyt at jeg tvinges til å senke skuldrene på 

søndager. Ofte er det ting vi kunne trengt, men på grunn av manglende mulighet går vi 

heller en tur, drar på lekeplassen med barna, eller får stelt litt i huset i fred og ro. 

Selvsagt kunne jeg valgt å gjøre dette, uansett. Men jeg ville ikke ha gjort det. Slitne 

lørdager ville jeg bestemt meg for å utsette handlingen, ta den på søndag isteden. 

Dermed ville jeg ha stukket hull på søndagsfreden og fort brukt opp den tiden vi nå 

bruker på å gå tur til fjellhytten der de selger vafler på søndager, der vi støter på gamle 

bekjentskaper og lager nye. Vi har ikke mye fritid å ta av, og en hel dag påtvunget fri i 

uken (med unntak av dagene da vi har vakt) betyr mye. 

 

Når det gjelder de ansatte i butikkene unner jeg også dem fri på søndager. 
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Jeg vet ikke hvorfor Erna Solberg synes dette er så viktig at store protester blant folk 

flest ikke skal lyttes til. Ser i avisen at Solberg argumenterer med at søndagsåpne 

butikker er svært vellykket i andre land, og skulle gjerne visst målestokken for suksess. 

Hvis den er, for eksempel, at man ser at folk handler like mye på søndager som på 

andre dager, teller ikke dette som suksess i mine øyne. Jeg er, som sagt, blant dem 

som ville handle hvis muligheten var der - og jeg er derfor veldig glad for at jeg ikke kan. 

 

Jeg ber om at vi får beholde søndagsstengte butikker og søndagsfreden. Livet handler 

ikke bare om produktivitet, heller ikke på nasjonalt nivå. 

 

 


