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Alfix har vundet tillidspris
Mandag d. 29. oktober vandt Alfix en flot tema-pris 
ved uddelingen af Årets Ejerleder 2018 i Sydjylland.

Prisoverrækkelsen fandt sted hos PwC i Vejle, og bag prisen 
står PwC, Dansk Erhverv og Nykredit. 

”Vi er naturligvis stolte og glade for den flotte pris som 
regional temaprisvinder med Tillid som overskrift, og 
vi sender nomineringskomiteen en stor tak”, lyder det 
samstemmende fra Torben Carstensen Toft og Anders 
Bertelsen Toft - ejerledere i Alfix.

At det mangeårige arbejde med værdier som Troværdighed 
(tillid) og Ansvarlighed bemærkes eksternt er en særlig 
glæde for ejerne, da værdierne spiller en helt central rolle 
for Alfix́  forretningsmæssige fundament. 

Tillid er ellers ikke noget alle virksomheder formår at leve 
op til og indfri, hvilket der desværre er mange eksempler på 
i erhvervslivet i dag. Men på fabrikken på  
H.C. Ørsteds Vej i Kolding ledes og arbejdes der med 
værdibaseret ledelse som en helt naturlig del af hverdagen. 

Værdibaseret ledelse er formentlig også en medvirkende 
årsag til, at virksomheden har kunnet fejre hele 3 x 25 års 
jubilarer i 2018, og yderligere en 25 års jubilar samt en 40 
års jubilar venter i 2019.  Det er et bemærkelsesværdigt 
højt antal mærkedage, når Alfix samlet set blot mønstrer 42 
medarbejdere i alt. 

”Vores erfarne, kompetente og loyale medarbejdere 
mener vi er årsagen til, at prisen lander hos os i Kolding. 
Uden medarbejdernes enorme indsats, engagement og 
dygtighed – intet Alfix”, fortsætter Torben og Anders, som 
samtidig sender en kærlig tanke til deres far og farfar, 
Hans Carstensen Toft, som satsede alt på stiftelsen af Alfix 
tilbage i 1963.

Ifølge Alfix ejerne skal der også sendes en velmenende 
tak til de mange dygtige samarbejdspartnere i form 
af leverandører, kunder, slutbrugere og andre, der har 
fået Alfix til at leve gennem mere end 55 år. Langvarige 
relationer baseret på tillid i hele værdikæden er af 
afgørende betydning for virksomhedens bæredygtighed. 
Virksomhedens slogan hedder ”Ansvarlig styrke”, og 
styrken opstår, når samarbejdet med leverandører og 
kunder vokser og bliver stærkt i kraft af netop tillid og 
ansvarlighed.



A n s v a r l i g  s t y r k e

Murerklub – netværk med succes
Det første år i Alfix Pro Clubs levetid har været spændende, og Alfix kan med 
stor tilfredshed se tilbage på en netværksopstart, som indtil videre har budt 
på 2 vellykkede arrangementer i Kolding samt en medlemstilgang og interesse, 
som langt har oversteget forventningerne.

Èt af klubmedlemmerne udtaler:
”At være medlem af Alfix Pro Club gør at vi kommer hjemmefra og får nogle 
meget nyttige informationer og viden. Et godt eksempel er, at vi netop 
har været hos en kunde og lagt 120x120 cm gulvklinker, og denne opgave 
kunne vi tilgå meget professionelt, fordi vi lige havde været forbi Pro Club 
og fået en masse viden om lægning af storformatklinker.  

Vi glæder os meget til at komme på besøg i klubben igen for at høre og lære mere om 
Alfix produkterne”, siger murermester Curt Skov fra Ærø Byg.  

De mange fine tilbagemeldinger fra de deltagende murere varmer i Alfix teamet, og det 
vidner om, at netværkskonceptet er efterspurgt blandt håndværkerne. 

”Vores netværk og klub er virkelig blevet velmodtaget, og det er ikke kun lokale 
murere, der prioriterer at komme her. Vi har også haft flere deltagere fra Nordjylland og 
Sjælland”, siger Mikael Noe teknisk projektleder i Alfix. 

Alfix teknikeren, som har både murer- og bygningskonstruktørbaggrund, uddyber, at 
det er en stor fornøjelse at kunne dele ud af sin egen byggetekniske viden og samtidig 
lytte til alle de gode faglige input og spørgsmål fra murerne. Ifølge Mikael Noe er 
kernen i murerklubben at invitere professionelle murere til at netværke og deltage ved 
præsentationer fra såvel Alfix som ”gode venner af huset”. Indtil videre har både Statens 
Byggeforsknings Institut samt andre producenter af materialer til murere optrådt som 
eksterne indlægsholdere.

I 2019 planlægger Alfix at afholde endnu et Kolding klub-møde i foråret. Derefter er det 
planen, at klubben rykker ud i landet for at afvikle yderligere 3 klubmøder i efteråret. 
Dette efter ønske fra blandt andet nordjyske, sjællandske og bornholmske murere. 

Tilmelding til klubben – her

Julelukket
Alfix holder julelukket fra fredag d. 21. december kl. 14. 
Vi er tilbage igen onsdag d. 2. januar 2019 fra morgenstunden – klar 
til at servicere vores mange gode kunder og samarbejdspartnere igen. 

Alfix ønsker alle en glædelig jul samt et stærkt nytår!
Se digital Alfix julehilsen
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