
 

 
 
Pressmeddelande 2009-07-22 
 

NetOnNet satsar i Västerås 
- trots lågkonjunktur öppnas en Lagershop i höst. 
 
NetOnNet, Sveriges ledande e-handelsbolag inom hemelektronik, har 
beslutat att öppna ännu en Lagershop, denna gång i Västerås. Lagershopen 
blir den tionde för NetOnNet och beräknas öppna under senhösten 2009. 
 
”NetOnNet ökar försäljningen trots lågkonjunkturen och därför är det ett bra tillfälle 
att expandera nu. Kunderna är mer kostnadsmedvetna och det passar oss så vi är 
självklart väldigt glada att nu ha ett avtal klart för Västerås. Vi är redan igång med 
att anställa personal inför öppningen.”, säger Anders Halvarsson, VD för NetOnNet. 
 
Lagershop är ett unikt koncept med försäljning direkt från lagerhyllan. Via datorer 
utplacerade i Lagershopen som är uppkopplade till Internet har man tillgång till hela 
sortimentet med pris- och produktinformation. På vägen in finns kundvagnar som 
man använder för att på egen hand plocka till sig det man behöver. Allt från stora 
TV-apparater, Datorer, Hushållsapparater till Tillbehör, Förbrukningsvaror, Väskor 
m.m. 
 
NetOnNet har idag åtta Lagershopar belägna i Borås, Ullared, Malmö, 
Stockholm/Veddesta, Stockholm/Slagsta, Göteborg, Kalmar och Örebro. Den nionde 
Lagershopen öppnas under hösten 2009 i Linköping. 
 
Västerås är Mälardalens huvudstad och Sveriges sjätte största tätort med ca 134 000 
invånare. Staden har sju gallerior mitt i centrum och två stora köpcentrum, Hälla och 
Erikslund, i utkanten av staden. 
 
NetOnNet Lagershop kommer inte att ligga i något av dessa handelsområden utan 
har istället valt ett läge mellan dessa två köpcentrum, precis utmed E18. Fastigheten 
är på 4 600 kvadratmeter och ligger på Metallverksgatan i närheten av gamla 
brandstationen i den byggnad Silvan Byggmarknad tidigare låg i. 
 
 
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 åtta Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden 
Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Kolla alltid med 
NetOnNet först”.  
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