
Jönköpingslinjen 

Jönköpingslinjen är en telefonlinje för dig som passerat 

50 år och vill prata med andra som bor i Jönköpings län. 

Gillar du att prata med människor, ring in till Jönköpingslinjen! Du kopplas ihop i ett 

gruppsamtal om max 5 personer. Samtalen pågår så länge deltagarna vill. Linjen är 

inte längre bemannad efter den 30 juni 2021. Vilket innebär att när du ringer in så 

kan du vänta kvar i telefonen 3–10 min för att se om någon annan ringer in vid detta 

tillfälle. Ringer ingen in så kan du prova en annan dag. Kostnaden är densamma som 

för ett vanligt telefonsamtal. 

Starttider: måndag, onsdag, fredag kl. 13.30. 

Vill du veta mer om Jönköpingslinjen ring kontaktcenter på telefon 036-10 50 00. 

För att delta direkt gör så här: 

• Ring telefonnummer 0850005000 och ange kod 03600. 

• Är det fullt ring igen fast med kod 036002. 

• Är där också fullt prova med kod 036003 (och så vidare, sista siffran byts ut till 

en högre siffra). 

OBS dela aldrig ut personuppgifter till någon över telefon. 

Du har inget att förlora på att prova, men allt att vinna. Ring och se om det är något 

för dig! 

 

Till dig som deltar 

Förutsättningar 

Du behöver kunna ringa på en vanlig telefon. Det behöver inte vara en smartphone. 

Fast eller mobil telefoni fungerar bra. Kostnaden är samma minutpris som dina 

vanliga telefonsamtal. 

För att börja 

Ring till Jönköpings kommuns Kontaktcenter (036-10 50 00) om du vill veta mer. 

Man kan vara max 5 personer i gruppsamtalet, och skulle det vara fullt när du ringer 

så välj nästa kod. 



Snabb information: 

Gruppsamtalen är måndag, onsdag och fredag kl. 13.30 

Telefonnummer: 08-5000 5000 

Kod 1: 036001 

Kod 2: 036002 

Kod 3: 036003 

Var noga med rätt kod. 

 

1. Du börjar med att ringa in till 08-5000 5000, då hörs ett röstmeddelande, det 

behöver du inte lyssna på. 

 

2. Tryck in koden 036001. Då hörs ett röstmeddelande som säger: ”Du ansluts nu 

till konferensen.” Om du är den första deltagaren så kommer ett 

röstmeddelande säga det. 

 

3. Därefter så ansluter sig förhoppningsvis andra deltagare efter några minuter 

och då kan ert samtal börja. Är det helt tyst i samtalet så kan det vara bra att 

säga ”hallå” för att se om andra anslutit sig. Det brukar höras en låg signal när 

någon ansluter sig. Ibland kan man ha otur och vara den enda som ringer just 

denna dag. Vänta gärna några minuter eller prova att ringa en annan dag 

Är det fullt i samtalet? Lägg på och ring upp 08-5000 5000 och slå in koden: 

036002. 

Är det fullt där då slår du 036003. Är där fullt så slår du 036004 osv. 

(Alltså sista siffran i koden byts ut till en högre siffra). 

Lämna inte ut kontouppgifter eller annan värdefull information 

Kom ihåg att aldrig ge ut din adress, kontouppgifter eller annan värdefull information 

till någon över telefon. Vill du prata med någon, använd  

08-5000 5000 och bestäm en egen kod, datum och klockslag. På det viset slipper du 

ge ut ditt egna telefonnummer. 

Trevlig pratstund önskar Frivilligcentralen Jönköpings kommun! 

 


