
Oddsen avslöjar – då kommer sommarvärmen till din ort
Vårkänslor svallar och åländska spelbolaget Paf har satt odds på var i landet det först blir 20 grader varmt. Hetast att få
sommarvärme först är Skåne och Visby. 

Sakta tinar landet upp och värmen sprider sig, men var blir det först över tjugo grader varmt? Den inofficiella gränsen för när det är tillåtet att
gå ut iförd shorts och sandaler. Enligt oddsen från Paf, Play among friends, är det troligast att skåningar och gotlänningar kan gå med bara
ben först i landet.

-Kul att Visby är med bland favoriterna i det som annars ser ut att bli en lokal uppgörelse mellan ett par skånska orter, säger Mårten Skånman
PR-ansvarig på Paf i Sverige.

Den stora snackisen i landet nu är när årets första sommarvärme kommer. Om åländska spelbolaget Paf har rätt i sina odds så är det jämnt
mellan de fyra städerna Mamö, Lund, Visby och Helsingborg, här blir det över 20 grader varmt först.
-Räkna med tvärfullt på uteserveringarna när värmen kommer, och vi har ett flertal spännande odds på när den kommer till massor av orter i
hela landet, säger Mårten Skånman.

Odds på i vilken svensk stad det först blir 20 grader varmt eller mer:

Ort   Odds
Malmö   10.00
Visby   10.00
Helsingborg   10.00
Lund   10.00
Halmstad   15.00
Ängelholm   15.00
Göteborg   15.00
Borgholm   15.00
Stockholm   15.00
Örebro   20.00
Munka-Ljungby   20.00
Västerås   20.00
Jönköping   20.00
Borås   20.00
Norrköping   20.00
Karlstad   20.00
Avesta   25.00
Kristinehamn   25.00
Linköping   25.00
Eskilstuna   25.00
Mora   25.00
Hudiksvall   25.00
Skellefteå   35.00
Umeå   35.00
Härnösand   35.00
Luleå   35.00
Boden   50.00
Jokkmokk   75.00

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler udda odds hittar du på paf.com/snackisar
Snabba speltips på Twitter där vi heter @pafSE 
Håll kontakten och prata med oss på Facebook

För mer information kontakta:

Mårten Skånman, PR & Social Media Manager Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Anders Sims, Press & PR-chef, +358 45 734 28 228, anders.sims@paf.com

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 och gjorde en vinst på € 21,5 miljoner. Bidraget till goda ändamål var € 10,5 miljoner. Paf-
koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


