Miljonlotteriets jackpottvinnare juni 2019, Jerry Persson
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Jerry från Bromölla vann oväntad
semesterbonus
Sista dagen innan sommarsemestern fick Jerry Persson från Bromölla ett
överraskande telefonsamtal. När bevattningsmaskinerna han arbetat med
tystnade berättade kvinnan i telefonen att han var vinnare av Miljonlotteriets
Jackpot på 816 335 kronor.
- Jag blev först alldeles stum och håret reser sig på armarna. Jag tänkte först
fråga damen som ringde om hon drev med mig, innan jag förstod att det var
sant, berättar Jerry.

Jerry och hans fru hade redan innan vinsten tankar på att köpa en ny bil, så
valet blev enkelt – en Volvo S60. Först var planen att även köpa en husbil,
men efter lite funderingar bestämde de sig för att renovera och betala av
lånet på huset istället.
När vi pratar med Jerry två månader efter vinsten har han redan hunnit lägga
nytt golv och byta ut diskmaskin, torktumlare och spis.

- Det var inget stort jobb, men jag är en aktiv person, gillar att hålla igång
och har lite svårt att sitta still, skrattar Jerry.
Förutom att bygga om och fixa hemma arbetar Jerry med industritjänster runt
om i Sverige. Han har varit medlem i Miljonlotteriet flera år och har inga
planer på att sluta.

- Jag kommer fortsätta att prenumerera på Miljonlotteriet och ser redan fram
emot nästa Jackpotdragning, säger Jerry och skrattar.

Om Miljonlotteriet

Miljonlotteriet grundades 1964 och är ett av Sveriges äldsta lotterier.
Företaget erbjuder skraplotter via prenumeration, online samt bingo på nätet.
Visionen för Miljonlotteriet är att erbjuda Spelglädje med omtanke – där alla
är vinnare. Miljonlotteriet ägs av IOGT-NTO och tillsammans har de en dröm
att ingen ska behöva växa upp i en värld med missbruk. Hela överskottet från
Miljonlotteriets verksamhet går till IOGT-NTO:s arbete. Sedan år 2000 har
man bidragit med 2 miljarder kronor. Läs mer på: www.miljonlotteriet.se

Kontaktpersoner
Jonatan Hjort
Presskontakt
VD
jonatan.hjort@miljonlotteriet.se
031-338 28 00
Eva Ekeberg
Presskontakt
Communication Manager
eva.ekeberg@miljonlotteriet.se
031-338 28 87

