Mölndal, 5 november 2015

Det framgångsrika svenska samarbetet för en renare textilproduktion, SWAR,
fick ikväll Habit Modegalans hållbarhetspris. KappAhl är en av initiativtagarna
tillsammans med två branschkollegor och Stockholm International Water
Institute. SWAR hedrades för sin framgångsrika påverkan vad gäller effektivare
användning av vatten, energi och kemikalier i textilproduktionen i Indien.
– Projektet visar på den stora styrkan i samverkan och gemensamt lärande.
Genom att bidra med kunskap och handling har projektet Med enkla medel gjort
märkbar skillnad för människa och miljö i Indien, säger Eva Kindgren de Boer,
hållbarhetschef för KappAhls produktion.
KappAhl är en av initiativtagarna till Sustainable Water Resources (SWAR), ett
svenskt projekt för renare textilproduktion i Indien, tillsammans med Lindex,
Indiska och Stockholm International Water Institute (SIWI) med stöd från Sida.
Projektet har effektiviserat textilproduktionen och minskat förbrukningen av
vatten, energi och kemikalier hos deltagande leverantörer.
De textilfabriker som deltagit projektet har sparat över 360 miljoner liter vatten
årligen de senaste två åren, vilket motsvarar vattenbehovet för mer än 3,5
millioner människor. Genom nätverket Sweden Textile Water Initiative (STWI)
har det framgångsrika pilotprojektet nu utökats till att omfatta hela Indien samt
Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien, och påverkar därmed 120 fabriker som
levererar till 20 kända svenska textilföretag.
Habit Modegalans hållbarhetspris tilldelades SWAR för den tydliga och mätbara
hållbarhetsstrategin som är central i projekten.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg
och är en av Nordens ledande
modekedjor med närmare 400 butiker i
Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår
affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i
egen design till de många människorna.
Runt en fjärdedel av sortimentet är
hållbarhetsmärkt.
2014/2015 var omsättningen 4,6
miljarder SEK och antalet anställda
cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är
noterat på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på
www.kappahl.se

Sustainable Water Resources (SWAR) är ett kunskaps- och teknikstödsprojekt
för 42 leverantörer och underleverantörer till de svenska textilföretagen
KappAhl, Indiska och Lindex i Indien. Projektet samfinansierades av
textilföretagen och Sida och genomfördes av SIWI (Stockholm International
Water Institute). Mer information http://stwi.se/2015/06/16/swar-projectshortlisted-for-global-sustainability-award/.
Mer information om Sweden Textile Water Initiative (STWI) på www.stwi.se
Mer information om Stockholm International Water Institute (SIWI) på
www.siwi.org.
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