
Vinområdet Rioja 3 december
Tisdagen den 3 december kl. 18.30 på adressen 
Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i Engblom&co:s 
utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 
mittemot K-rauta) håller vi nästa tasting. Ämnet 
denna gång är det spanska vinområdet Rioja och 
dess viner, som presenteras av Eimer Wasström. 
Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått 
eller via länken på vår nätsida munskankarna.fi/
kyrkslatt_sjundea. Anmäl dig helst genast men 
allra senast 29.11. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar för vinerna och din tastevinskopa.
Bästa vin på "Syrah från hela 
världen"-tastingen
I november smakade vi på syrah/shiraz-viner från 
olika delar av världen. Till kvällens bästa vin 
valdes med stor majoritet Rhônevinet 
Jaboulet Côte Rôtie Les Jumelles 
2009 (Alko 50€).
Vinfilm på bio i Helsingfors


K i n o p a l a t s i p å 
K a j s a n i e m i g a t a n 2 i 
Helsingfors visar filmen 
Red Obsession. Premiär 
var 22.11. Filmen handlar 
om vinerna i Bordeaux och 
det stora intresset dessa 
viner på senare tid har 
väckt i Kina och hur detta 
ä n d r a t v i n m a r k n a d e n . 

Sällsynt med dokumentärfilmer på biograf, och 
framför allt med temat vin. För visningar och priser, 
se finnkino.fi.


Systembolaget förlorade 
kampen mot City Gross
En domstol i Sverige har slagit fast att det är helt 
okej att leverera hem vin med matkassar enligt 

g ä l l a n d e l a g . 
Systembolaget kontrar 
genom att kräva ny 
strängare lagstiftning. 
F å r s e n ä r n å g o n 
inhemsk aktör erbjuder 
g å s l e v e r o c h 
c h a m p a g n e m e d 
hemleverans. Något för 
Kotipizza kanske?

Wow news nyhet i sin helhet:
Systembolagets polisanmälan mot City Gross för 
deras vinerbjudande via WineFinder är avgjord. 
Åklagaren lägger ner förundersökningen. Ett hårt 
slag för Systembolaget. Nu kan dörrarna för 
nätvinhandel bli vidöppna.
Det va r i somras som C i t y Gross och 
nätvinhandlaren Winefinder började erbjuda 
leveranser av vinlådor tillsammans med matkassar. 
Bara ett par timmar efter att samarbetet 
presenterats kontrade Systembolaget med en 
polisanmälan mot City Gross. De tryckte på sin 
ensamrätt och ville att att lagen skulle ses över.
Dagens beslut kan få stora konsekvenser för den 
svenska alkoholhandeln. Redan i augusti menade 
Winefinder vd Ole Nielsen att denna polisanmälan 
kan bli Systembolagets fall.
– Vi är inte förvånade över åklagarens beslut att 
Systembolagets polisanmälan saknar grund, 
eftersom vi hela tiden känt trygghet i att vi följer 
gällande lagstiftning. Det ligger i sakens natur att vi 
ifrågasätts när vi utmanar och försöker skapa 
kundnytta genom att göra saker som ingen gjort 
tidigare, säger Johan Johnsson, vice vd på City 
Gross.
Systembolagets besvikelse är stor. Det måste 
genast till en ny lagstiftning som tydligt slår fast att 
det inte får förekomma mellanhänder vid 
privatimport, menar de.
– Åklagarens beslut påvisar vikten av att snarast 
förtydliga lagstiftningen. Om så inte sker kommer 
det att få konsekvenser för den svenska 
alkoholpolitiska modellen med folkhälsan i fokus, 
säger Systembolagets VD Magdalena Gerger och 
fortsätter:
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– Vi kan inte stillatigande se på när vinstdrivna 
företag försöker slå sönder den svenska 
alkoholpolitiska modellen genom att öppna 
alkoholbutiker på nätet.
Om inte alkohollagen ändras tror Systembolaget att 
beslutet kan innebära att fler livsmedelskedjor och 
näthandlare börjar sälja alkohol, med ödesdigra 
konsekvenser för folkhälsan.
På Nätvinhandlarnas branschorganisation anser 
man inte att man är en fara för den svenska 
folkhälsan.
– Målgruppen för de viner vi erbjuder är nämligen 
konsumenter som vill njuta av ett gott vin av god 
kvalitet, gärna till mat, säger Ole Nielsen.
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