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Torsdag 10. oktober 2013

De betjener sine kunder
utmerket i seks dager i
uka allerede.

Namdalsavisa

Namdalsavisa

Torsdag 10. oktober 2013

4 av 5 vil ikke ha søndagsåpent
Det er massiv motstand mot søndagsåpne butikker
i Namdalen. Bare Rema 1000 går mot strømmen og
ønsker søndagshandel.

Trenger du det?

GronG: Den nye regjeringas

forslag om å tillate handel på søndager vekker ingen entusiasme
hos namdalske kjøpmenn.
– Teoretisk er jeg for valgfriheten, men her blir det vanskelig å
tjene penger rett og slett. Det sier
Hilde Osen, som sammen med
mannen Øystein eier og driver
Spar Grong. Osen forteller om
lange dager i butikken som det er,
og tror utgiftene med full drift på
søndag vil overstige inntekten.
– Jeg tror kanskje det ville
komme kunder, men vi ville måtte
leie flere folk. Ærlig talt, jeg har
ikke lyst til å prøve, sier Osen.

Høyre og Frp, med støtte fra Venstre, vil åpne for at
butikker kan holde åpent på søndager. Lovendringa
kommer ikke uventet, men det som i utgangspunktet
skulle være et frieri til befolkninga med et mer valgfritt samfunn, kan fort bli det motsatte. Det har aldri
vært et krav fra forbrukerne om søndagsåpne butikker, men et ønske fra enkelte store dagligvarekjeder i
håp om at det skal gi større fortjeneste.
Willoch-regjeringa sørget for at det skulle bli lettere
tilgang til offentlig tjenester for folk flest. Samtidig
åpnet de for at butikkene kunne holde lenger oppe
om ettermiddagene. Det var et fornuftig tiltak. Etter hvert kom den mye omtalte Brustad-brua. Den
gjorde det mulig å gjøre små dagligvareinnkjøp på
søndagene. En ordning som har fungert meget bra.

Konkurrenten vil heller ikke

Den andre store dagligvareaktøren i Grong er Rimi. Heller ikke
her er søndagshandel ønsket.
– Det blir ikke handel nok til
at det lønner seg, sier butikksjef
Heidi Tømmerås.
– Det kan kanskje lønne seg i
en by, men jeg håper virkelig ikke
at vi på bygda blir pålagt å holde
åpent på søndag legger hun til.
Ei anna bekymring de to kjøpmennene i Grong deler er hensynet til de ansatte.
– Jeg føler det blir feil å pålegge
folk å jobbe på søndag, forteller
Heidi Tømmerås.

Det er overraskende at den nye regjeringa velger å
kjøre fram denne saken uten å gjøre et bedre forarbeid. I dagens NA sier en rekke lokale kjøpmenn i
Namdalen, at de er mot søndagsåpne butikker. Samme tendens er det over hele landet. For det totale
salgsvolumet behøver ikke å øke, men kostnadene
med å holde åpent en dag ekstra, vil stige betydelig. Derfor er det mange innen ulike handelsbransjer
som mener at de må kompensere dette ved å legge
på prisene. Det er ikke en ønsket situasjon for dem,
og taperne er forbrukerne.

Neppe åpent i Rørvik

Heller ikke i Rørvik virker det
som søndagsåpne butikker er noe
næringa tørster etter.
– Nei dette er jeg i utgangspunktet imot. Det sier Kjell Skjevelnes. Disponent i Coop Mega
og senterleder på Leia-senteret.
– Kostnadene blir for store og

Fagbevegelsen frykter for arbeidstakeres sosiale og
velferdsmessige behov, og det er viktig å ivareta. Nå
er det mange arbeidstakere som i dag er nødt til å
jobbe i turnus med full helgejobbing, som innen
viktige samfunnsinstitusjoner som helse, politi og
brannvesenet. Sykehuset Namsos må holde åpent på
søndager, men det trenger ikke eksempelvis Namsos storsenter eller Rema 1000 i Rørvik. De betjener
sine kunder utmerket i seks dager i uka allerede.
Store dagligvarekjeder som Bunnpris og Rema 1000
lover å åpne butikkene med det samme lovforslaget
er vedtatt i Stortinget. Konkurransen er beinhard
mellom kjedene, og mindre butikker kan bli tvunget
til å holde åpent selv om det er et tapsprosjekt. På
sikt kan det føre til at de største blir enda større, og
i Danmark ser man at flere mindre butikker blir lagt
ned etter at de innførte søndagsåpne butikker.
Færre aktører på markedet fører til en monopolsituasjon, hvor det til slutt er forbrukeren som taper.
De som tradisjonelt alltid har kjempet mot monopolister, er nettopp Høyre og Frp.
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nei Til søndagsåpenT: Hilde Osen
ved Spar grong vil gjerne by på
nystekte koteletter. men ikke på
søndag. ei undersøkelse viser av
de fleste butikkeiere er i mot å
ha søndagsåpent, deriblant Heidi
tømmerås (øverst til venstre), Rimi
grong, Kjell Skjevelnes, Coop Rørvik
og Aslak tiller, Coop Steinkjer.

– Den nye regjeringa må besinne seg
Fagorganisasjonen Handel
og Kontor er glad for at butikkeierne er skeptiske til søndagshandel.

kelsene, i stor grad viser at søndagsåpne butikker i større grad
enn i dag ikke er noe folk etterspør.

GronG: Reaksjonene hos de

Må tenke seg om

lokale butikkeierne er representativ for landet for øvrig. I ei undersøkelse De Facto har gjort for
organisasjonen Lederne kommer
det fram at 70 prosent av norske
butikkeiere er negative til at loven
om søndagsåpne butikker blir liberalisert.
– Det er veldig interessant at
dette kommer fra bransjen selv.
Det sier Sten Jønsson, tidligere
regionleder i Handel og Kontor
og nå ivrig medlem i lokallaget.
Han mener svarene som har
kommet gjennom disse undersø-

Jønsson håper nå regjeringa lytter
til dem som driver butikk.
– Jeg tror den nye regjeringa
må besinne seg. Et så sterkt signal
som det handelsnæringa har gitt
blir det vanskelig å overse, mener
Sten Jønsson.
– Det sies at dette dreier seg
om frihet, frihet for hvem da?
spør jeg. Ikke for dem som må
jobbe i hvert fall, legger Jønsson
til.

Ikke bra for distriktene

Undersøkelsen som er gjort for

organisasjonen Lederne viser
ikke bare motstand mot å holde
åpent. Halvpartene av de spurte
er også uenige i påstanden om at
søndagsåpent er positivt på inntjeninga.
På sine egne nettsider skriver
Lederne at tall fra Danmark viser
at særlig butikker på bygda greier
seg dårlig.
Der har over 100 butikker måtte stenge etter at åpningstidene
ble liberalisert for et år siden.
– Jeg frykter utviklinga, sier
Sten Jønsson i handel og kontor.
– Hva om dette skal spre seg til
andre tjenesteområder, skal kommunehuset også ha søndagsåpent? Spør Jønsson ironisk.

Blir erna en
god statsminister?

JA
NEI
Ta signalene på alvor: Sten Jønsson i Handel og Kontor mener politikerne
må ta signalene fra butikkeierne alvorlig.

49 %
51 %

salget for lite, dessuten blir butikkene med ferskvare og stort
sortiment taperne, de små billigbutikkene kan klare det. Men det
vil være et tilbakeskritt for mangfoldet, mener han.
Skjevelnes forteller videre at
han håper handelsorganisasjonene og fagbevegelsen kommer på
banen i denne saken.
– Her må det jobbes sammen
med politikerne, for å få på plass
ei god regulering av søndagshandelen, sier Kjell Skjevelnes.

Uenighet i Namsos

I Namsos er det delte meninger.
Rema 1000 er ikke i tvil om hva
de vil gjøre.
– Vi kjører på og vil åpne på
søndag, så fort det blir lov. Det
sier Arne Tungseth, som driver
Remas butikk i Vika.
Dette er konkurranse i praksis, kundene må få bestemme selv
når og hvor de vil handle, mener
Tungseth, som legger til at dette
vil dra alle i dagligvarebransjen
med seg videre.
Konkurrenten Coop er derimot ikke tilhenger av søndagshandel.
– Nå vil ikke jeg spekulere i
noe før det foreligger et vedtak,
sier Aslak Tiller, styreleder i Coop
Steinkjer/Namsos.
– Men jeg kan si så mye som
at Coop, sammen med NHO og
Handel og Kontor vil gjøre alt for
å få den kommende regjeringa til
å snu, slik at det ikke blir frislipp
av søndagshandel fastslår Tiller.
KNUt INge Seem 988 49 954
knut.inge.seem@namdalsavisa.no

ja Til søndagsåpenT: Arne tungseth ved Rema 1000 Rock City Namsos vil
gjerne ha søndagsåpen butikk.

Kommer du til å handle på søndager ?
Sissel Svarva (40)
Steinkjer:
– Ja, det
gjør jeg nok.
Tidene har
endret seg
og folk planlegger ikke
like mye som
før. Da må butikkene
også endre seg.

Alexander Himo (31)
grong:
– Tror jeg
gjør det. Folk
er vant til
søndagsåpne
butikker fra
større steder,
Brustadbuene. Så dette tror jeg ikke
endrer så mye egentlig.

Halle Duun (63)
grong:
– Nei. Jeg
mener folk
må ha fri. En
dag i uka må
det gå an å
holde butikken stengt.
Kanskje en og annen
søndag går greit, men
ikke hver uke.

