
   

 
 

Pressmeddelande 2017-10-17 

25 grannar i Malmberget blev miljonärer  
 
I dag delades 103 miljoner kronor ut under Postkodlotteriets Grannyra på Vassara torg i 
Gällivare. Sammanlagt 15 personer fick dessutom checkar – flera på många miljoner 
kronor – av Rickard Sjöberg på scenen.  

Måndagen den 9 oktober avslöjades det att postnummer 983 32 i Malmberget hade vunnit i 
Grannyran och i dag när vinstpotten på 103 miljoner kronor delades ut var de 39 vinnarna i 
postnumret samlade på Vassare torg i Gällivare. Många anhöriga, grannar, vänner och andra 
nyfikna fanns också på plats för att följa Grannyran, fira vinnarna samt se artisterna Robin B. 
och Kamferdrops uppträda. 

När programledaren Rickard Sjöberg avslöjade att den vinnande postkoden var XN utbrast ett 
stort jubel. På den visade det sig bo 15 Malmbergsbor som fick dela på den största delen av 
pengarna, drygt 68 miljoner kronor. På vinnarnas önskelistor fanns allt från resor till USA, nytt 
körkort till köp av nya bostäder    

Dagens största vinster gick bland annat till sjuksköterskan Veronika Nejden och Helena Estholm 
som vardera vann 8 363 446 kronor.   

- Jag har inte kunnat sova på en vecka. Det här är helt ofattbart och i dag fyller min dotter år 
så nu får hon önska sig vad hon vill, sade Helena Estholm, och log brett. 

Om Grannyran 
Grannyran är en specialvinst i Postkodlotteriet som delas ut några gånger varje år. Under året samlar 
lottköparen på sig andelar (tio andelar/lott för varje månad respektive lott deltar i lotteriet). Hur mycket 
respektive lottköparen vinner i Grannyran beror på var i postnumret lottköparen bor samt antalet lotter 
och andelar lottköparen innehar. Alla 39 lottköpare i postnumret fick dela på en tredjedel av potten, 
knappt 34 miljoner kronor. 15 av dessa personer bodde i den vinnande postkoden, som är en mindre del 
av postnumret, och de fick dessutom dela på ytterligare två tredjedelar av potten, alltså̊ drygt 68 miljoner 
kronor. 
 
Tv-programmet Grannyran sänds i TV4, fredag 20 oktober kl.19.30. 
 
Bilder 
Bilder från GrannYran kan laddas ned från www.bildbanken.com  
Användar-id: Postkodpress 
Lösenord: postkodbild  
 
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.  


