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Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! 

 

Grunnen er både miljø og familie: 

Jeg vil kunne bruke søndagen sammen med familien min - der noen av dem jobber i 

forretning, og med de foreslåtte reglene ikke vil få de samme mulighetene til å ha viktig 

og nødvendig familietid sammen med resten av familien. Jeg vet at familieverdier er 

viktige også for regjeringen, og forstår derfor ikke hvorfor dere fremmer dette forslaget- 

som jeg har forstått at også store deler av handelsstanden er mot.  

 

I tillegg er søndag en dag for frivillig arbeid og dugnad og vi trenger den til 

helsebringende friluftsliv. Når butikkene er stengt, er det tid for andre aktiviteter. 

Søndagsturen, frivillig innsats, rekreasjon og avslapping. En fridag er ikke bare godt for 

helsa og hodet, det er også bra for miljøet!  

 

Jeg er opptatt av å bevare miljøet og klimaet. Søndagsåpne butikker vil føre til økt 

forbruk. Høyt forbruk er en av de viktigste årsakene til utslipp av klimagasser og 

påfølgende farlige klimaendringer. Søndagsåpent gjør også at flere butikker må holde 

åpent, noe som fører til økt energibruk. Ansatte må på jobb og folk trekkes til butikker 

og kjøpesentre på en dag med søndagsruter på tog og buss, og det vil bli langt mer 

bilkjøring.  

 

Søndagsstengte butikker er en viktig ramme som gir oss andre møteplasser og måter å 
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være sammen på. Seks dager i uka er kommersielle handledager, én dag tilbyr noe 

annet. Både folk og miljø trenger en hviledag.  

 

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.  

 

 


