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„Það er rugl að hafa þetta opið“

Spila sal ir opna á morg un. mbl.is/ Eggert Jó hann es son

Alma Haf steins dótt ir,
formaður Sam taka áhuga fólks
um spilafíkn.

„Hver er að biðja um að þetta opni aft ur?“ spyr Alma Haf steins dótt ir, formaður Sam taka áhuga fólks um spilafíkn. Heim ilt verður að opna
spila sali með spila köss um á morg un þegar ýms ar til slak an ir sótt varna laga taka gildi.

Sam tök in opnuðu á föstu dag vefsíðuna lok um.is en þar er hvatt til þess að söl un um verði lokað fyr ir fullt og allt.

Alma bend ir á að heil brigðis y� r völd fari afar var lega í að opna ýmsa starf semi aft ur og bend ir til að mynda á að þrýst ha� verið á opn un
kráa og lík ams rækt ar stöðva. Eng inn ha� þrýst á opn un spila sala.

„Það hef ur eng inn komið op in ber lega fram og lýst því y�r að það sé nauðsyn legt að opna spila kassa,“ seg ir
Alma og held ur áfram:

„Spilafíkl ar hafa stigið fram og beðið um að þeir verði ekki opnaðir aft ur.“

Íslands spil eru í eigu Rauða kross ins og Slysa varna fé lags ins Lands bjarg ar en Alma skil ur skki af hverju heil -
brigðis y� r völd settu opn un spila sala á odd inn.

Aðstand end um er veru lega brugðið
Aðspurð seg ir hún að spilafíkl ar séu gríðarlega stressaðir út af morg un deg in um. „Aðstand end um er veru lega
brugðið,“ seg ir Alma og bend ir á reynslu sögu aðstand anda spilafíkils af vefsíðunni lok um.is.

Þar seg ir frá konu sem á barn með spilafíkli en tveim ur árum eft ir að þau hófu að búa sam an var sam bandið
komið á enda stöð vegna spilafíkn ar, lyga og blekk inga, eins og seg ir á síðunni.

„Þessi heim ur er ekk ert skemmti leg ur – þetta er bara eymd,“ seg ir hún um spila kassa heim inn. „Ísland væri
bætt ara land með eng um spila köss um. Það er rugl að hafa þetta opið. Þetta er búið að taka ut an lands ferðir
af mörg um börn um og jafn vel mat. Rústa heilu fjöl skyld un um, þetta hel víti,““ seg ir kon an sem kölluð er Ásdís
á lok um.is
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Alma vill vita hver þrýsti á opn un spila sala og heimt ar svör og rök stuðning fyr ir mik il vægi þess ara opn ana. 

„Ég ef ast um að ein hver vilji opna spila kassa nema rekstr araðilar.“
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