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Milstolpe nådd - Dalsspira tecknar regionalt avtal med
Axfood
Dalsspira har tecknat avtal med Axfood om att få leverera lokalproducerade kooch getmjölksprodukter till Hemköp och Willys i västra Sverige. Därmed har
Dalsspira avtal med alla stora livsmedelskedjor i Sverige.
Avtalet med Axfood innebär att Dalsspira från och med nästa revideringsfönster vecka
37, får möjlighet att leverera mjölk, grädde, crème fraiche samt getmjölk och getyoghurt
till samtliga Hemköp och Willys butiker inom Bohuslän och Dalsland. Det är mycket
positivt för bolaget som jobbar offensivt för sin fortsätta expansion. Willys butikerna i
området har hög omsättning vilket möjliggör en bra försäljningsökning för mejeriet.
”Det känns väldigt bra att ha fått denna möjligheten. Vi har jobbat en längre tid för att bli
godkända av Axfood och vi har flera stora Willys butiker i vårt försäljningsområde som
redan nu meddelat att de vill ta in våra produkter i sortimentet”, säger Malin Jakobsson,
VD på Dalsspira Mejeri AB. ”I Bohuslän och Dalsland finns totalt 15 Willys och Hemköps
butiker. Vår förhoppning är att vi genom detta insteg skall kunna utvecklas till en
leverantör till Axfood i hela Sverige”, avslutar Malin.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51
Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god
smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som
känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen
Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6
Telefon: 0528-500 01
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Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti
2017.

