
Paf planerar arena enbart för damidrott
Det åländska spelbolaget Paf har inlett planeringen av bygget av en ny arena enbart dedikerad damidrott på svensk mark. Paf
ägs av Ålands landskapsregering och ser den nya arenan som ett naturligt steg vidare in på den svenska marknaden och nå
fler kvinnor.

Det finns i dag ingen arena helt dedikerad idrottsevenemang för kvinnor men det ska nu det åländska spelbolaget Paf ändra på. 
- Vi är ett annorlunda spelbolag med mjuka värden och vänligt tilltal där vi tar hand om varandra och spelar tillsammans. Det vill vi nu
manifestera även i den fysiska världen och ser en arena dedikerad kvinnliga idrottare som en viktig symbolisk men även affärsmässig
handling, säger Johan Landgren, Sverigechef för Paf.

Platserna man tittar på är områden där Åland har mark som historiskt tillhört öriket och som inom fem år övergår i åländsk ägo, förutsatt att
inte kommunen gör anspråk på den. Paf kommer nu att göra en upphandling hos ett antal arkitektbyråer.

- Det handlar främst om geografiska områden som Gustav Vasa överlät till Åland år 1556 då han vistades på Kastelholms slott på Åland. Än så
länge är planerna inte långt gångna men vi har fört inledande samtal med flera kommunrepresentanter, säger Landgren.

Orter där Ålands landskapsregering kan göra anspråk på obebyggd mark som kan passa för den nya arenan:    
Sundsvall                 
Luleå                         
Umeå            
Gävle              
Karlskrona               
Visby
Kalmar                      
Östersund                
Mora              
Karlstad                    
Norrköping               
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Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta anledning
att finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2011 hade Paf-koncernen en omsättning på 96,3 miljoner euro och gjorde en vinst på 21,5 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 10,5 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


