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Hvetur Olís til að opna ekki spila kassana á
nýjan leik
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Alma Björk Hafsteinsdóttir er formaður Samtaka áhugafólks um spilafíkn. AÐSEND/OLÍS

Samtök áhugafólks um spilafíkn hvetur Olís til að opna ekki aftur fyrir spilakassa í verslunum
sínum en þeir hafa ekki opnað þá aftur eftir samkomubann.

Formaður samtakanna segir það tímaskekkju að hafa spilakassa á bensínstöð. Hún vonar að
fyrirtækið sýni samfélagslega og siðferðislega ábyrgð og loki þeim til framtíðar.

Öllum spilakössunum var lokað þann 20. mars vegna COVID-19 en flestir voru opnaðir aftur í
byrjun maí. Spilakassar á bensínstöðvum Olís hafa hins vegar ekki opnað aftur.

Vonast til að lokunin sé til frambúðar
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Alma Björk Hafsteinsdóttir, er formaður Samtaka áhugafólks um spilafíkn. „Olís er í raun eina
stórfyrirtækið á Íslandi sem er með spilakassa inni á sínum sölustöðum og við fengum fregnir af
því að það væri ekki búið að opna spilakassana hjá Olís eftir að það voru gerðar tilslakanir á
samkomubanninu.

Við sáum ástæðu til að hrósa þeim fyrir það og erum í raun afskaplega ánægð með það að þeir
skuli ekki verið búnir að opna en á sama tíma sjáum við ástæðu til að loka þeim til framtíðar.“

Sent erindi til framkvæmdastjóra
Samtökin hafa sent erindi þess efnis á framkvæmdastjóra Olís. Hún segist ekki vita hver
ástæðan er fyrir því að Olís sé ekki búið að opna spilakassana.

„Ég hef ekki fengið nein viðbrögð eða svör frá Olís varðandi það en við náttúrulega vonum að
Olís sé í raun að sýna samfélagslega og siðferðislega ábyrgð og hlusta á fólki í landinu.“

Hún vísar í nýlega könnun sem Gallup gerði fyrir samtökin en samkvæmt henni vilja 85,5
prósent þeirra sem tóku afstöðu að spilakössum verði lokað til frambúðar.

Alma segir að starfsemi Olís og rekstur fjárhættuspila eigi enga samleið. „Þarna er fólk að fara
með fjölskylduna sína og það er að fara með börnin sín á meðan það er að kaupa eldsneyti og
þetta er bara tímaskekkja að vera með spilakassa inn á bensínstöð,“ segir Alma.

Hvetja Olís til að opna ekki aftur spilakassa
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