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Fra Kristian Peter Thorgaard for 51 år siden overtog Lunds Kitteldepot og sammen med sin kone begyndte at
vaske kitler, har De Forenede Dampvaskerier udviklet sig til en meget omfattende virksomhed med mere end
1.000 medarbejdere og en lang række produkter, som alle danskere før eller siden kommer i berøring med. På
fødegangen er den nyfødtes første tøj dekoreret med DFD’s dråber, og når vi spiser på restaurant, bor på hotel,
afleverer vores børn i institution, kommer på hospital eller plejehjem, er der stor sandsynlighed for, at duge,
håndklæder, sengelinned og måtter er fra DFD, ligesom tusindvis af medarbejdere fra landets
produktionsvirksomheder hver dag ifører sig arbejdstøj fra den gamle vaskerikoncern. DFD har som ansvarlig
virksomhed fokus på miljøkrav og proaktive løsninger på fremtidens krav om emission. DFD ønsker at være
foregangsvirksomhed på miljøområdet og dermed bidrage til klimaåret 2009 og fremover. Bogen fortæller om
den ånd, virksomheden DFD er skabt i, hvor en naturlig respekt for omgivelserne, både de fysiske og de
menneskelige, karakteriserer alle led af produktionen, hvor hensynet til miljøet spiller en hovedrolle i den
daglige drift. Gennem skildringer giver bogen et indblik i, hvordan værdibaseret ledelse kan praktiseres i en
moderne virksomhed.
Camilla´s – mad du husker er en lille familievirksomhed, der har til huse i Grønbro Hallen ved Sandved.
Velkommen hos Simonsen Automobiler. Firmaet er medlem af DBFU som er en brancheforening. Ærlighed
varer længst, siger et gammelt ord. Velkommen til Hirsholmen HandelskompagniHHK A/S We work for you
HHK A/S er en dansk-colombiansk familievirksomhed, som i snart 30 år, har handlet fødevarer på de. Bygget
med optimal finish. Mere end 40 års erfaring. De Danske Gærfabrikker ejes af den canadiske
familievirksomhed Lallemand Inc.

Velkommen hos Simonsen Automobiler. Firmaet er medlem af DBFU som er en brancheforening.
Vi importerer og distribuerer professionelle maskiner til landbrugssektoren og den grønne sektor. Assens
Murer- & Entreprenørforretning er en snart 50 år gammel familievirksomhed, startet af min farfar. Ærlighed
varer længst, siger et gammelt ord. Velkommen til Hedekaffes hjemmeside.
Kristensen & Kristensen er en dansk, familieejet møbelvirksomhed. Friis-holm er en lille familievirksomhed
der producerer og importerer gourmetprodukter af allerhøjeste kvalitet, og i særdeleshed chokolade.
Velkommen hos Tage Bagger A/S.

