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En Familievirksomhed Merete Harding Hent PDF Forlaget skriver: 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.
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