
 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE  

 

LOHILO Foods AB (publ) ny huvudsponsor till Växjö DFF 

LOHILO Foods AB (publ) meddelar att man signerat ett treårsavtal som huvudsponsor till Växjö 

Damfotbollsförening.  

 

 

Växjö Damfotbollsförening är en flick- och damfotbollförening som föddes 2014. Inom Växjö DFF finns 

många härliga ungdomar och ledare som driver och utvecklar fotbollen i Växjö. Hemmaarena är Visma 

Arena i Växjö. Deras representationslag- och flaggskepp spelar i OBOS Damallsvenskan.  

 

- Som ett led i att lyfta fram damfotbollen i Sverige och samtidigt stärka LOHILO´s  lokala närvaro 

är jag superglad att kunna meddela den långsiktiga satsningen som vi gör tillsammans med 

Växjö DFF. Vi har en ambition att öka den lokala närvaron i Växjö och regionen på olika sätt och 

genom detta samarbete vill vi gemensamt kunna skapa en positiv och framgångsrik väg framåt 

för damfotbollen i Växjö, säger LOHILO:s vd Tyrone Andersson.  

 

- Vi i Växjö DFF är mycket stolta och hedrade att idag få inleda ett partnerskap med LOHILO med 

vilka vi delar samma ambitioner och målsättningar för att göra avtryck på internationell nivå 

samtidigt som vi har båda fotbollsskorna i den småländska myllan. Partnerskapet ger oss 

möjlighet att utveckla och inspirera hela vår verksamhet på alla nivåer. Det känns fantastiskt att 

LOHILO, med sitt långsiktiga engagemang, ser vikten i att tända gnistan hos alla idrottande tjejer 

i Växjö och att ta deras drömmar på största allvar, säger Säljansvarig hos Växjö DFF, Patrik 

Adaktusson. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Tyrone Andersson, vd, tyrone.andersson@lohilofoods.com, +46 70 75 10 340  

Om LOHILO Foods AB (publ) 

LOHILO Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget 

startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget 

även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar 

bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen-Dasz. 
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