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Pressinbjudan: Den 3 oktober kommer de 
nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de 
nya mynten, 1-, 2- och 5-kronan 

Den 3 oktober 2016 blir de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya mynten, 
1-, 2- och 5-kronan, giltiga att betala med. Klockan 9:30 samma dag har Riksban-
ken presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mårten Gomer, sedeltek-
nisk expert på avdelningen för betalningssystem och kontanter. Det finns också 
möjlighet att växla till sig de nya sedlarna och mynten. 

På pressträffen presenterar riksbankschef Stefan Ingves de två sista sedlarna i den nya 
sedelserien samt de tre nya mynten. Det finns möjlighet att titta och känna på de nya 
sedlarna och mynten. Mårten Gomer, sedelteknisk expert, berättar om de nya säker-
hetsdetaljerna. Det finns också tillfälle att titta på en utställning om bland annat de 
nya sedlarna och mynten. 
 
Presskonferensen äger rum klockan 9:30 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För att 
delta på presskonferensen krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferen-
sen direktsänds på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, där den också finns till-
gänglig i efterhand. 

Media som föranmäler sig kan växla till sig de nya sedlarna och mynten 
Mellan klockan 13.00 och 13.30 den 3 oktober kan media, som anmäler sig i förväg, 
komma till Riksbanken och växla till sig ett exemplar av vardera 100- och 500-
kronorssedeln samt ett myntpaket till ett värde av 20 kronor. Endast en uppsättning 
sedlar och mynt per redaktion. Betalning kan endast göras med kontanter, gärna med 
jämna pengar. Anmäl dig i förväg, senast fredagen den 30 september klockan 17.00, 
via e-post susanne.meyer@riksbank.se eller telefon 08-787 05 75. 

Allmänheten kan växla till sig nya sedlar och mynt kl. 14:00-19:00 
Även allmänheten får en chans att växla till sig den nya 100-kronorssedeln samt ett 
myntpaket då Riksbanken öppnar upp portarna för allmänheten den 3 oktober mellan 
klockan 14.00 och 19.00, på Brunkebergstorg 11 i Stockholm. Varje person får växla till 
sig en 100-kronorssedel samt ett myntpaket till ett värde av 20 kronor. Betalning kan 
endast göras med kontanter, gärna med jämna pengar 

Myntkartan.se 
Efter den 30 juni 2017 blir de nuvarande 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga. För att  
underlätta inlämningen för dem som har mycket mynt hemma har Riksbanken tagit 
fram myntkartan.se  
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