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Elajo ny stolt sponsor till Växjö DFF 

Vi är ett teknikföretag som har bestämt oss för att alltid ligga i framkant. Vi driver en hållbar 
utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar i det moderna samhället. Med 
modern teknik utvecklar, levererar och underhåller vi alla tekniska system inom infrastruktur, 
fastighet och industri. Marknaden ska förses med innovativa lösningar, hela tiden med fokus på 
att öka värdet på den enskilde kundens anläggning och därigenom skapa konkurrensfördelar. 

Jonas Kihlberg, VD Elajo: För Elajo är det viktigt att de sponsringsåtaganden och samarbeten 
vi har ligger i linje med de värderingar vi själva vill stå för. Vi har sedan ett år tillbaka lagt vikt 
vid att våra engagemang inom idrotten ska präglas av breddidrott, ungdomsverksamhet och 
jämställdhet. Växjö DFF är en förening som tar ett stort samhällsansvar och som kombinerar det 
med elit- och ungdomsidrott. Det är med stor glädje vi går in i ett spännande samarbete 
tillsammans med VDFF. 

Anders Bergstrand Klubbchef i Växjö DFF: Det är väldigt roligt att Elajo vill vara med på vår 
resa. Elajo är ett företag som expanderar kraftigt som älskar idrott och tycker det är väldigt kul 
att vara med och stötta Smålands bästa fotbollslag. Avtalet gäller fram till och med 2021 med 
möjlighet till förlängning. Det innehåller även klausuler för att bl a täcka in framtida spel i 
Champions League, vilket är väldigt roligt och inspirerande för klubben. 

 

Jonas Kihlberg (koncernchef Elajo), Anders Bergstrand (klubbchef Växjö DFF) & Stefan Ekstrand (affärsområdeschef 
Elajo Mekanik) 

För mer information, kontakta: 
Jonas Kihlberg, CEO, +46 70 418 41 69 
 
Om Elajo 
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och 
kunnig personal. Som ett gediget familjeföretag har Elajo sedan starten 1958 vuxit starkt under 
många år och kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets 
resurser. 
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