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NetOnNet öppnar energisnål Lagershop i Umeå 
 
NetOnNet fortsätter att expandera och öppnar en Lagershop i Umeå. Det 
blir den trettonde i ordningen och invigningen beräknas ske under hösten 
2011.  Lagershopen i Umeå byggs enligt konceptet GreenBuilding vilket 
innebär att energianvändningen effektiviseras och koldioxidutsläppen 
minskas. NetOnNet räknar med att etableringen kommer att tillföra cirka 
30 nya arbetstillfällen till Umeå. 
 
Hyresavtalet är tecknat med det Boråsbaserade fastighetsbolaget Bockasjö AB för 
en ca 4 600 kvm stor fastighet. Lagershopen kommer att byggas på Ersboda intill 
E4:an. 
 
NetOnNet Lagershop är ett unikt handelskoncept med försäljning direkt från 
lagerhyllan vilket innebär att kunderna gör en stor del av jobbet genom att hämta 
och bära själva. NetOnNets Lagershopar har inga säljare eller dyra lokalkostnader 
vilket gör att man kan hålla låga kostnader för försäljning och distribution. 
 
- Med den nya Lagershopen i Umeå äntrar vi Norrland med hela vårt koncept 
vilket känns väldigt bra då detta är en region där vi sedan tidigare är framgångsrika 
med vår Internetförsäljning. Vi ser fram emot att kunna erbjuda boende i Umeå 
med omnejd samma låga priser i vår Lagershop som på Internet, säger Anders 
Halvarsson, VD på NetOnNet. 
 
NetOnNet har idag tio Lagershopar belägna i Borås, Ullared, Malmö, 
Stockholm/Veddesta, Stockholm/Slagsta, Göteborg, Kalmar, Örebro, Linköping och 
Västerås. Redan under hösten 2010 slår NetOnNet även upp portarna till två nya 
Lagershopar, i Helsingborg respektive Uppsala. 
 
Den nya Lagershopen i Umeå byggs enligt konceptet GreenBuilding vilket 
lanserades 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva 
byggnader. Programmet uppmanar att, på frivillig basis, effektivisera 
energianvändningen i byggnader inom en eller flera tekniska aspekter. Kriterierna 
för GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 procent 
mot kraven i Boverkets byggregler (BBR). Ett av målen med GreenBuilding är att 
minska utsläppen av koldioxid – ett mål som NetOnNet gärna är med och bidrar till. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56 
anders.halvarsson@netonnet.com 
 
 
 
 
 
NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik 
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från 
lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland 
annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för 
enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på 
Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i 
handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet  
”Direkt från lagerhyllan”.  


