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Høringsuttalelse fra Selbu Næringsforum 

 

Ønsker Søndagsåpent i Selbu  

 

Selbu Næringsforums styre har uttalt i styremøte 15. april 2015, sak 11-15 at næringsdrivende i Selbu 

ønsker mulighet til å ha søndagsåpne butikker i Selbu. 

 

Helgetrafikken til og fra og gjennom Selbus sentre langs FV 705 er stor og det er naturlig for mange å 

ta en pause ved butikk, bensinstasjon eller kafe for enklere å kunne kjøre rett hjem eller til sin 

fritidsbolig eller for mange til utgangspunktet for opplevelser i Nasjonalparken Skarvan Roltdalen eller 

til de mange andre friluftsmuligheter som finnes i Selbu og Neadalføret, uten flere stopp. 

Søndagsåpne butikker og spisesteder vil også redusere handelslekkasje fra Selbu i den tiden eiere av 

fritidsboliger, med familier og kortidsbesøkende er på vei fra og til sine fritidsboliger. Større handel fra 

denne kategorien av turister og besøkende vil også gi økte tilbud til Selbus fastboende og i enda 

større grad redusere handelslekkasjen. Åpent sentrum 7 dager i uken vil forsterke sentrum, generelt 

økt handelsvirksomhet og muligheter for at flere blir oppmerksom på det åpne, høykvalitets samfunn 

Selbu er: 

- Kommune med ca 4100 innbyggere 

- Selbu og Selbusjøen et tradisjonsrikt turist og fritidsmål og «gammel» hyttekommune 

- Norges mest tradisjonsrike merkenavn i «Selbuvotten» 

- Ca 1800 fritidsboliger og hytter 

- 17 bedrifter er aktiv innen reiseliv, turisme 

- 105 medlemsbedrifter i Selbu Næringsforum 

 

Selbu Næringsforum ønsker søndagsåpent i Selbu. 

 

Med vennlig hilsen 
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