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Vil ikke selge sko på
søndager
– Blant de jeg har snakket med er alle
motstandere av søndagsåpent, sier
Thor Arne Falkanger, som eier
Falkanger Sko. Han reagerer på
forslaget fra de blåblå.
I sin ferske regjeringsplattform
åpner den nye regjeringen for
søndagshandel i norske
butikker.
Syv av ti butikksjefer er kritisk til
Solberg-regjeringens
plan,
ifølge en undersøkelse utført av
organisasjonen Lederne. Samtidig er de store dagligvarekjedene delt i sitt syn. Rema-sjef
Ole Robert Reitan er uttalt «ambivalent», men frykter for økte
kostnader og høyere priser.
Nå melder også Thor Arne
Falkanger (51) og familieselskapet Falkanger Sko seg på i debatten.
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– Har ikke fleksibiliteten
– Konsekvensene for faghandelen er langt større enn for dagligvarebutikkene. Blant de jeg
har snakket med er all motstandere av søndagsåpent, fordi det
vil føre til økte kostnader og økt
konkurranse, sier Falkanger, og
fortsetter:
– En faghandel har ikke den
fleksibiliteten en dagligvarebutikk har, for eksempel med tanke
på betjening. Vi kan heller ikke
holde åpent i én kasse i stedet for
ti.
Falkanger Sko har syv butikker i Trondheim, hvor bare én ligger utenfor et kjøpesenter. Som
del av et senter må butikkene
følge den generelle åpningstiden, der mye styres av dagligvarebutikkenes preferanser, ifølge
Falkanger.
– Litt oppskjørtet
– Jeg snakker bare for min egen
virksomhet, men som du skjønner er mange litt oppskjørtet
over dette forslaget fra den nye
regjeringen. Jeg håper virkelig
at dette ikke blir noe av, sier Falkanger, som også er styreleder i
kjeden Euro Sko Norge.
Per i dag er det bare butikker
på under 100 kvadratmeter, såkalte Brustadbuer, som har lov
til å holde åpent på søndager. I
de blåblås regjeringsplattform,
som ble lagt frem mandag kveld
denne uken, blir søndagsåpne
butikker kommentert i avsnittet
om forenkling av norsk økonomi og næringsliv.
Her heter det at Høyre og
Fremskrittspartiet vil «tillate
butikker å holde åpent på søn-

dager», samt at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet vil «vurdere hvordan de
butikkansatte kan bli omfattet
av et godt lovverk når det gjelder
arbeidstid og medbestemmelse».
Leder i Handel og kontor region Midt-Norge, Mona Bjørn,
mener Høyre og Frp «går baklengs inn i framtiden».
– De serverer et kraftig angrep påarbeidstidene til hundretusenvis av arbeidstakere. Et
godt arbeidsliv handlerom bedriftsdemokrati og medbestemmelse. Varehandelens ansatte
trenger etsterkere vern enn i
dag. Det Høyre og Frp nå legger
opp til er det motsatte,skriver
Bjørn i en e-post.
Andre reaksjoner har heller
ikke latt vente på seg.

I møte med Høyre
Til adressa.no tirsdag uttalte
Trondos-sjef Torbjørn Skei at
samvirkelaget var motstandere
av søndagsåpent på prinsipielt
grunnlag. Rema 1000 varslet derimot at alle av kjedens 517 butikker umiddelbart ville åpne
dørene så fort regjeringen gir
grønt lys.
Denne holdningen utsprang
ikke fra et generelt ønske om
søndagsåpne butikker, men
heller en konkurransemessig
vurdering, skal man tro Rematopp Ole Robert Reitan.
– Dersom konkurrentene våre
åpner, blir vi også nødt til å gjøre
det. Da gjør vi det med glede. Vi
er offensive konkurransemennesker, sa Reitan til Adresseavisen.
Direktør Harald J. Andersen i
bransjeorganisasjonen Virke,
som tirsdag hadde et møte med
Høyre om søndagshandel, sier i
en pressemelding at spørsmålet
«er komplekst».
– Vi ser frem til en dialog med
den nye regjeringen om dette
spørsmålet fremover, sier Andersen.
Virke representerer i dag de
største dagligvarekjedene, mens
NHO Handel, som er uttalt imot
søndagsåpent,
representerer
Rema 1000.
JONAS SKYBAKMOEN
jonas.skybakmoen@adresseavisen.no

– Dersom konkurrentene våre åpner,
blir vi også nødt til å gjøre det. Da gjør
vi det med glede. Vi er offensive
konkurransemennesker.
OLE ROBERT REITAN, Rema-topp

– En faghandel har
ikke den
fleksibiliteten en
dagligvarebutikk har,
for eksempel med
tanke på
betjening.
Vi kan
heller ikke
holde åpent
i én kasse i
stedet for
ti.
THOR ARNE
FALKANGER,
Falkanger Sko

Skor seg ikke: Falkanger-eier Thor Arne Falkanger reagerer kraftig på den nye regjeringens ønske om
søndagshandel, som han tror vil gi økte kostnader for alle faghandlere. Foto: GLEN MUSK
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VELKOMMEN TIL ÅRETS
VIKTIGSTE KONFERANSE
OG SEMINARARENA!
Illustrasjon: Björn Norberg

30 Annonser

16/10 KL. 09:30

17/10 KL. 13:00

ÅPNINGSKONFERANSE

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Åpningskonferansen gir ulike innfallvinker for hvordan
norsk byggenæring kan blir mer produktiv, innovativ og
konkurransedyktig.

Utgangspunktet er Norsk Transportplan, men konferansen vil ta for seg ulike innfallsvinkler for å belyse
utfordringer og muligheter i norsk samferdsel.

Møteleder: Nadia Hasnaoui

Møteleder: Oddvar Stenstrøm

Utdeling av Byggenæringens Innvovasjonspris

18/10 KL. 10:30

16/10 KL. 13:00

ENERGITIMEN

DEN GRØNNE LEDERTRØYA

I løpet av 90 energieffektive minutter får du en oversikt
over et av byggenæringens og samfunnets viktigste tema.

Hvem leder an i den grønne revolusjonen i eiendomsmarkedet? Svarene får du i løpet av to grønne,
spennende timer.
Møteleder: Nadia Hasnaoui
17/10 KL. 10:30

DET OFFENTLIGE SOM BESTILLER
Muligheter og begrensinger i innkjøp og utførelse.
En konferanse som forteller de gode historiene av
foredragsholdere med perspektiv og innsikt.

Møteleder: Hilde Hummelvoll
18/10 KL. 12:30

KOMPETANSE SOM FORRETNINGSIDÉ
To timer inspirasjon for håndverksbedrifter og entreprenører. Konferansen presenterer bl.a eksempler på
virksomheter som satser på kompetanse og teknologi.
Møteleder: Hilde Hummelvoll

Møteleder: Oddvar Stenstrøm
En unik blanding av utstilling og konferanse gjør at vi venter 55.ooo
fagbesøkende til årets Bygg Reis Deg. Bruk mulighetene til å knytte viktige
kontakter og få verdifull kunnskap. Sjekk det omfattende programmet på
nett, eller last ned vår Bygg Reis Deg-app. Konferansene og seminarene er
åpne for alle som besøker Bygg Reis Deg på Norges Varemesse i Lillestrøm.

byggreisdeg.no

Utstilling • Møteplass • Konferanser/seminarer

Messen med de beste
løsningene for bygg,
bolig og anlegg!

