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Dagab är Årets klimatkomet
Axfoods logistikbolag Dagab har fått miljöpriset Årets
klimatkomet. Priset delas ut av Green Cargo till ett företag
som gjort stora förbättringar av sin logistiks klimatpåverkan.
Utmärkelsen togs emot av Axfoods miljöchef Åsa Domeij och
transportchef Anders Endertorp från Dagab under seminariet Hållbar logistik i
Stockholm igår.
– Jättekul att Dagab har fått det här erkännandet för sitt aktiva klimatarbete.
Det här blir en bra sporre för att jobba vidare för Dagab och kunna bidra till
att Axfood kan nå sitt mål att minska sin klimatpåverkan med 75% till 2020,
säger Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood.
Green Cargos motivering till utmärkelsen lyder:
”Dagab har lagt transporterna från Italien till Göteborg på järnväg. De arbetar
konsekvent för att skapa hållbar logistik och söker intermodala lösningar för
transporterna i Sverige. Då tar varorna tåget den långa sträckan och lastbil
för att komma ända fram. Redan nu rullar Dagabs stora lastbilstrailers med
tåget från Göteborg till Stockholm. Dagab driver på tågföretag både i Sverige
och på kontinenten för att leverera transportlösningar med hög kvalitet och
låg miljöpåverkan. Därför får de Green Cargos utmärkelse Årets Klimatkomet
2011.”
För ytterligare information:
Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood, tel 08-553 991 35
Anders Endertorp, transportchef Dagab, tel 08-553 997 03

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i
Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp
och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 229. Därutöver samverkar Axfood
med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland
annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som
Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 840 handlarägda
butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är
noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel
Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår
butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar ́n.
Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag
Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I
Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda
Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare
och en omsättning på mer än 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år
1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs
mer på www.axfood.se.
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