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Postkodlotteriets största jackpott har delats ut 
i Kisa i dag 
 
Under året som gått har Postkodjackpotten ökat med 7 miljoner kronor per månad. 
Med rekordhöga 77 miljoner kronor i jackpotten föll den ut till postkod 590 39 ND i 
Kisa idag. I den vinnande postkoden bor 19 lottkunder som vardera vinner 2 406 250 
kronor per lott. 

Under dagen samlades vinnarna på torget i Kisa. Där väntade Rickard Sjöberg med alla 
guldkuvert från Postkodlotteriet och ett tv-team. Vinnarna som var helt ovetande om vilken 
vinst det rörde sig om blev rejält överraskade när de förstod att det var en storvinst. Det var 
en spänd förväntan inför avslöjandet av summorna på checkarna. 

Två av storvinnarna var makarna Ingemar Persson och Marita Älenmark som tillsammans 
vann 9 625 000 kronor. 
  
– All luft går ur mig. Jag klarar inte mer nu. Det är inte klokt, sade Marita från scenen och 
skrattade. 
	
Postkodjackpotten startar på 7 miljoner kronor vid årets början. Faller den inte ut under den 
aktuella månaden adderas summan vidare till nästa månad. Årets jackpott är den största i 
lotteriets historia.  
 
I det tursamma länet Östergötland har Postkodlotteriet hittills i år delat ut vinster till ett värde 
av drygt 153 miljoner kronor och så många som 37 personer har blivit miljonärer under året 
som gått. 
 

- Det är alltid intressant att se var i landet våra vinster hamnar och självklart var det 
extra spännande nu när lotteriets största Postkodjackpott skulle falla ut. Vinsten på 
77 miljoner kronor blir en tidig julklapp till dessa lyckliga grannar, säger Eva Voors, 
pressansvarig på Svenska Postkodlotteriet.  

 
TV-inslaget från vinstutdelningen kommer att visas i Postkodmiljonären, TV4 fredag den 22 
december, klockan 19.30.  

 
Mer om Postkodjackpotten 
Varje månad från februari till december finns det chans att jackpotten faller ut. 7 miljoner 
finns i vinstpotten varje månad. Om Postkodjackpotten inte faller ut ligger pengarna kvar och 
potten ökar med ytterligare 7 nya miljoner. Jackpotten faller automatiskt ut i december för att 
tömma årets pott, som mest kan vara uppe i 77 miljoner kronor. I denna utdelning gav varje 
innehavd lott en vinst på 2 406 250 kronor.  
 



Vinster vi minns i Östergötland under året som gått 
Mellan den 1 februari och den 19 december 2017 har 37 lottkunder blivit miljonärer i länet 
och det har delats ut vinster till ett värde av sammanlagt 152 796 567 kronor. Storvinsterna 
man kommer att minnas från 2017 är, förutom jackpotten, även Grannyran i Åby i mars med 
30 miljoner kronor i vinstpott. Under hösten landade dessutom Postkodlotteriets specialvinst 
Gyllene containern vid två tillfällen i länet, båda gångerna fylld med miljonvinster. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Eva Voors, PR- och Pressansvarig på Svenska Postkodlotteriet,  
Eva.Voors@postkodlotteriet.se +46 76 101 69 56 
 

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 Postkodlotteriets 
produkter går till fler än 50 ideella organisationer. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet 
genererat 8,3 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till 
miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som 
också äger konceptet. 
 
	
	
	


