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PATRIK ENLUND, 

ÖSTERBOTTEN OCH JAKOBSTAD

Kvarkenfärj
an

trumfkort i
tävling om
kasino till

Vasa
!! PUBLICERAD FÖR 8 DAGAR SEDAN.

Om man inte får kasinot tar man gärna
emot konceptet Feel Vegas med
spelhallar i stället. Bild:
EPA/SOLEDAD CONTRERAS

Den här veckan skaDen här veckan ska
ansökan om ett kasinoansökan om ett kasino
till Vasa lämnas in.till Vasa lämnas in.
Trumfkorten ärTrumfkorten är
Kvarkenfärjan ochKvarkenfärjan och
resenärer från Sverigeresenärer från Sverige
och Norge.och Norge.

Stadsstyrelsen i Vasa är för sin del
positivt inställd till planerna på ett
kasino, men det är Lemminkäinen
som drar projektet. Kasinot
planeras till storsatsningen Wasa
station.

- Vi har bekantat oss med kasinot i
Helsingfors och vet vad
Penningautomatföreningen söker,
säger Mikael Snellman
regiondirektör på Lemminkäinen
Hus i Vasa.

Orten spelar roll

Snellman bedömer att
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Lemminkäinens projekt står sig väl
i konkurrensen, sedan är det en
annan sak hur Vasa står sig som
ort.

Penningautomatföreningen
kommer att göra sitt val utifrån
marknadsområdets storlek,
befolkningsunderlag samt att orten
har en positiv utveckling och stark
köpkraft.

- Vi har lyft fram två stora frågor i
vår ansökan, energiklustrets
affärsresande och
konsumentresenärer från Sverige
och Norge. Redan dessa
argument konkurrerar ut flera
andra städer, säger Snellman.

Finns en plan B

Men om det inte lyckas med ett
kasino på 2 000-2 500
kvadrameter finns ett annat
koncept i samma tävling.
Penningautomatföreningen
kommer att utse några orter som
får Feel Vegas. Det handlar om
spelhallar på 400-500
kvadratmeter.

- Vi har tagit fram planlösningar för
båda koncepten.

I båda fallen är villkoren att det
finns ett hotell och övrig service
under samma tak. I Vasa är
fördelen att
Penningautomatföreningen får
vara med och planera sina
utrymmen i ett nytt köpcentrum.

- Duger bara Vasa och
Österbotten åt
Penningautomatföreningen borde
Wasa station ligga högt på listan.

Penningautomatföreningen har
meddelat att ansökningarna gås
igenom i februari och finalisterna
kallas till förhandling i slutet på
månaden.

Marknadsföring
pågår

Satsningen på Wasa station
handlar om cirka 200 miljoner
euro.

- Flera personer jobbar just nu
med marknadsföringen, säger
Snellman.

Offerter har sänts till en rad
affärskedjor, det är en långt lista,
och nu väntar man på svar.
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Vasa säger ja till kasino
Finlands andra casino till Vasa?
Wasa Station skapar tusentals
nya jobb
Wasa Station kan locka nya
kedjor till Finland

- I det här skedet är det svårt att
bedöma intresset, men det är
välkänt att det är svårt att få
nyetableringar utanför
huvudstaden.

LÄS OCKSÅ

KASINON  HASARDSPEL  VASA
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