
 
 
 

 
Om Elon och Elon Ljud & Bild 
Elon Ljud & Bild är tillsammans med Elon Sveriges ledande fackhandelskedjor inom vitvaror och hemelektronik med över 400 
butiker runt om i Sverige. Elon Ljud & Bild ägs av lokala handlare och ingår i koncept Electra Gruppen AB. Med lokala, engagerade 
entreprenörer som kan sin marknad och sina produkter får kunden hjälp före, under och efter köp. 
 
Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054 
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger. Företaget är verksamma inom två affärsområden. Affärsområdet Retail utvecklar 
och driver koncept för butikskedjor, som bl.a. Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Affärsområdet Logistik & IT erbjuder Electra 
utveckling och drift av moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. 
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq 
OMX, Small Cap. 
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I april ingick Elon Group och Electra Gruppen ett avtal om varumärkessamarbete. Samarbetet stärker 
fackhandeln i Sverige och på sikt även i ett nordiskt perspektiv. Nu utökas samarbetet ytterligare då Electras 
hemelektronik kedja Audio Video efter 56 år byter namn till Elon Ljud & Bild och tillför således varumärket Elon 
en ny dimension.   
Audiovideo.se byter samtidigt namn till elonljudbild.se. Elonbutikerna fortsätter att fokusera på att sälja 
vitvaror, medan Elon Ljud & Bild fortsätter sin inriktning på hemelektronik. Däremot kommer flera butiker att 
vara medlem i båda kedjorna och på så sätt bredda sitt erbjudande till kund. 

- När möjligheten till ett nära samarbete med Elon dök upp så såg vi direkt fördelarna. Inte bara genom 
möjligheten att tillsammans bygga ett starkare varumärke inom både vitvaror och hemelektronik, utan 
också stora samordningsfördelar inom inköp och logistik, säger Anneli Sjöstedt, vd på Electra Gruppen.  

- Vårt samarbete visar att vi inte är begränsade till vissa områden, utan öppnar även för nytänkande, 
säger Stefan Lebrot, vd på Elon Group. 
 

Idag finns det 92 Audio Video-butiker som nu blir Elon Ljud & Bild. Handlarna ser mycket positivt på det ökade 
samarbetet.  

- Äntligen! Som kedjeanknuten till både Elon och Audio Video har jag länge förespråkat ett närmare 
samarbete och nu blir det verklighet. Nu får vi de bästa förutsättningarna att ge våra kunder den 
absolut bästa servicen på den lokala marknaden, säger Daniel Nilsson, ägare av Elon och Audio Video i 
Sollefteå.

Under nästa år utvecklas samarbetet mellan Elon och Electra ytterligare. Då presenteras en gemensam 
hemsida, elon.se, där kunder kan handla både vitvaror och hemelektronik i en gemensam varukorg. Det 
kommer även lanseras en gemensam kundklubb för att stärka kedjornas kundrelationer ytterligare. 
 
Namnbytet från Audio Video till Elon Ljud & Bild sker den 19 november.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil 070-525 84 59 
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Bild: Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen 
 

 
Bild; Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, och Stefan Lebrot, vd på Elon Group, utanför den nyöppnade 
Elon Ljud & Bild-butiken i Täby centrum. 
 

Hämta fler bilder här  

https://www.electra.se/press/bildarkiv/

