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Per Holter-Schøyen 

 

per@hsretail.no 

 

Solfjellveien 75 

 

Jeg er kjøpmann og heldig innehaver franchisetaker av 10 Søstrene Grene butikker. 

 

Min arbeidsuke er fra mandag til Lørdag, og arbeidsdagen er fra kl 7 (eller tidligere ofte) 

til kl 21 om kvelden. Dog på lørdagene er det mindre arbeid som regel, men jeg må 

være tilgjengelig for mine butikker i åpningstiden som totalt er fra kl 9 -19. det er oftere 

spørsmål fra butikkene på lørdager pga at det i større grad er ekstrahjelper på jobb da, 

og som ikke har beslutnings myndighet eller kunnskap ved spesielle kundesaker. våre 

datakasser kan også være utfordrende til tider, og jeg må da hjelpe til for å løse disse 

problemene. 

 

Søndager er den dagen i uken hvor jeg helt og holdent kan slappe 100% av og den 

dagen nytes til det fulle da jeg vet at jeg ikke behøver å tenke butikkproblemer i det hele 

tatt.  

jeg understreker at jeg har en fantastisk jobb, og virkelig setter pris på og er stolt av det 

jeg har klart å få til. 

 

I 2014 hadde jeg et overskudd på 2,4 mill. det er klart at resultatet er en viktig 

motivasjonsfaktor for den jobben jeg gjør og det engasjementet jeg har. et raskt 

regnestykke tilsier at søndagsåpent vil gi meg en ekstra utgift på ca 2 mill kroner...  

 

Skal jeg fortsette å kunne ha en fridag i uken betyr det at jeg også må ansette flere 

administrativt, og dermed er hele mitt overskudd borte, og med det hele min motivasjon 
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og kanskje bortimot 100 arbeidsplasser. 

 

faktum er at det er ingen som har etterlyst søndagsåpent. befolkningen er fornøyd med 

slik det fungerer nå.  

 

Jeg har mange kollegaer der ute i samme situasjon, og jeg kjenner at jeg får fysisk 

vondt i kroppen når jeg tenker på å ha søndagsåpent.  

 

Som sagt, jeg jobber hardt, får det til, skaper trygge arbeidsplasser for 100 mennesker. 

La meg og alle mine kollegaer få muligheten til å fortsette som vi gjør! 

 

Takk! 

 

 

 


