
Cabernet Sauvignon 22 april!
!
Tisdagen den 22 april kl. 
1 8 . 3 0 p å a d r e s s e n 
Åbackavägen 1, Kyrkslätt 
( i E n g b l o m & c o : s 
utrymmen i Munkkulla 
invid stamväg 51 mittemot 
K-rauta) håller vi nästa 
tasting.!!
Under ledning av Johan 
Lindberg smakar vi på viner 
a v d r u v a n C a b e r n e t 

Sauvignon. Vi bekantar oss 
med rödviner gjorda på Cabernet Sauvignon från 
olika delar av världen och lär oss vilka smaker och 
dofter som är specifika för olika områden. Häng 
med på en tanninrik kväll!!!
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 17.4. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!!
SMiF - regionfinal !!
Kyrkslätt-Sjundeå ställde upp med två lag 
(Juselius/Salmi och Groop/Mollgren) i årets 
regionfinal i Munskänkarnas vintävling (region = 
Finland). Fjolårets delade första plats förbyttes  i  
mera mediokra placeringar denna gång, men 
skojigt lär det ha varit.  Segrarlaget från Sibbo 
kvalificerade sig till finalen i Sockholm.!!
Distansförsäljning av vin tas 
upp i EU-domstolen!
!
En ny utveckling har skett då det gäller rätten för 
privatpersoner att köpa vin från utlandet.!!

Helsingfors hovrätt tar det så kallade Alkotaxi-fallet 
till EU-domstolen.!!
Fallet berör webbplatsen Alkotaxi som upprätthölls 
av en estnisk man. Genom den kunde finländare 
köpa alkohol med hemtransport från Estland. 
Olaglig försäljning av alkohol och grovt skattebrott 
gav mannen en villkorlig fängelsedom och över 28 
000 euro i ersättningar i Helsingfors tingsrätt år 
2012.!!
Hovrätten har nu beslutat ta upp fallet i EU-
domstolen. Målet är att få ett prejudikat om 
distansförsäljningen av alkohol.!!
Kanske vi änrtligen får någon rätsida på dessa 
bestämmelser.!

!
10-årsfest i maj!
!
Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. fyller tio år i 
maj. Med anledningen av jubiléet ordnar vi 10-
årsfest på Gårdskulla gård i Sjundeå fredagen den 
9 maj. Middag, vin m.m. Mera info kommer senare 
men boka datumet redan nu. 
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