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Grannar i Malmberget får dela på 103 miljoner  
Grannarna i ett postnummer i Malmberget är vinnare i Postkodlotteriets Grannyra. I 
potten finns 103 miljoner kronor som ska fördelas mellan de som har lotter i postnummer 
983 32. Nyheten avslöjas idag när Putte Nelsson och ett tv-team kommer på 
överraskande besök hos några av de ovetande vinnarna.  
 
Några gånger om året sker Postkodlotteriets Grannyra, en dragning med extra stor vinstpott. I 
dag smygstartas utdelningen och en handfull av vinnarna får oväntat besök av Putte som dyker 
upp med vinstcheckar. 
 
Oavsett om man får besök idag eller inte så har alla vinnare i det vinnande postnumret chans att 
vinna ännu mer pengar när den vinnande postkoden avslöjas på tisdag den 17 oktober. Då 
delas de största checkarna ut på scenen på Vassare torg under en tv-inspelning kl 17.00.  
 
Tisdagens utdelning och tv-inspelning 
Eventområdet öppnar kl. 16.00.   
Eventet med uppträdanden, fika och aktiviteter börjar kl. 16.30.  
Vinstutdelning och tv-inspelningen drar igång kl. 17.00.  
 
Programledare är Rickard Sjöberg i sällskap med Putte Nelsson och Sandra Dahlberg. 
Artisterna Robin Bengtsson, känd från Melodifestivalen och Eurovision och Kamferdrops  
uppträder på scenen. 
 
Tv-programmet Grannyran sänds i TV4, fredag 20 oktober kl.19:30. 
 
Fördelning av vinstpotten 
Under året samlar lottköparen på sig andelar (tio andelar/lott för varje månad man deltar). Hur 
mycket man vinner i Grannyran beror på antalet andelar och lotter man har, samt var i 
postnumret som man bor. 

• 1/3 av vinstpotten (drygt 34 miljoner kronor) fördelas mellan alla lottinnehavare i det 
vinnande postnumret. 

• 2/3 av vinstpotten (drygt 68 miljoner kronor) fördelas mellan lottinnehavare i den 
vinnande postkoden. 

 
Vad är en postkod? 
Ett lottnummer i Postkodlotteriet bygger på lottköparens adress. Den första delen av lottnumret 
är postnumret. Sedan följer två bokstäver som tillsammans med postnumret bildar postkoden 
(tex 123 45 AB). En postkod är alltså en mindre del av ett postnummerområde. Lottnumret 
avslutas med ett personligt nummer. 
 
För mer information kontakta: 
Eva Voors, pressansvarig Svenska Postkodlotteriet,  
Tel: 076-101 69 56 | E-post: eva.voors@postkodlotteriet.se  
 
Om PostkodLotteriet 
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket 
finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i 
TV4. Överskottet från Postkodlotteriet går till 53 ideella organisationer. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet 
genererat 8,3 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 900 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för 
Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.  


