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Teknisk sjef går av med 
velfortjent pensjon
Etter 41 års ansettelse har 65 år gamle Allan Nielsen ved 
årsskiftet valgt å fratre stillingen sin for å gå av med 
pensjon.

Utvikling av nye produkter, profesjonell bruksteknisk rådgivning, 
faglige nettverk, partnerskap, bærekraft og alltid positivt 
samvær med andre. Dette er bare noen få ord som kan beskrive 
Allan Nielsens mangeårige og markante bidrag til å skape 
trygghet for Alfix’ samarbeidspartnere i Skandinavia.  

Kjemilaborant, murer og kulturbærer
Allan ble i sine unge dager utdannet kjemilaborant og har 
senere jobbet som murer. Denne kombinasjonen har vært 
unik og et sterkt grunnlag for å lede som teknisk sjef samt 
for produktutvikling og den brukstekniske rådgivningen i Alfix 
gjennom tiårene. 

Det er ifølge direktør (CCO) Anders Bertelsen Toft en kulturbærer 
av kaliber som nå snart forlater arbeidsplassen sin:

”Allan ble ansatt i 1979, og vi kunne i januar 2019 feire hans 
40-årsjubileum i Alfix – en flott prestasjon og en viktig milepæl 
for både ham og virksomheten. Allan har gjennom årene vært en 
ytterst kompetent, arbeidsom, innovativ og samtidig veldig godt 
likt medarbeider, som også er svært respektert i hele bransjen i 
Skandinavia. Vi kommer til å savne ham både faglig og personlig, 
og han har vært blant de største kulturbærerne og fyrtårnene 
gjennom de 56 årene virksomheten har eksistert.
Virksomheten skulle gjerne fortsatt samarbeidet, men det er full 
forståelse og stor respekt for avgjørelsen.

Samarbeid med eierfamilien
Den tekniske sjefen uttaler følgende om sine mange år i 
virksomheten:

“Det har vært en fantastisk reise for meg, og et privilegium 
å være ansatt i en familievirksomhet – helt tett på familien. 
Grunnleggeren Hans Carstensen Toft var min første sjef i 
Alfix. Da Torben Carstensen Toft i 1984 tok over virksomheten 
fra faren sin, fikk jeg helt naturlig en ny sjef, og jeg ble også 
en del av ledergruppen. De siste årene har Anders Bertelsen 
Toft fungert som min nærmeste sjef, og det har vært en 
kjempefornøyelse å arbeide sammen med familien og en ære 
å kunne avslutte en karriere med 3 sjefer og 3 generasjoner”, 
forteller Allan Nielsen.

Aktiv pensjonist 
Seniortilværelsen, som offisielt starter 1. januar 2020, skal 
brukes aktivt. Allan har et stort nettverk, og i tillegg til en 
entusiastisk interesse for kreativ matlaging, mosjonerer han 
gladelig og ofte. Både løping og svømming er å finne ukentlig 
i kalenderen. Dessuten skal tiden nytes hjemme i Koding, i 
sommerhuset samt på reiser med venner og konen Pia.

”Vi takker Allan for hans mange år med lojalitet overfor familien 
og virksomheten, og vi ønsker ham alt det beste i hans nye 
tilværelse. Forhåpentligvis legger han løperuten sin forbi 
fabrikken her i H.C. Ørsteds Vej i Kolding. Virksomheten har en 
seniorklubb for tidligere medarbeidere, som deltar i utvalgte 
arrangementer, og her skal Allan naturligvis ha en velfortjent 
plass”, sier Anders Toft.

Allans fratredelse og siste arbeidsdag markeres med et internt 
arrangement hos virksomheten (i Kolding) fredag den 20. 
desember.



Frank Pingel

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

Velbesøkte Pro Club-arrangementer i 
hele landet
I uke 47 rykket Team Alfix ut til Bornholm, København og Hjørring. Hovedtemaet var 
storformatfliser, og kursene ble holdt i samarbeid med verktøyleverandører. Til sammen 
deltok nesten 100 murere – et fantastisk oppmøte. 

En stor takk til de mange murerne som møtte opp, og våre samarbeidspartnere, som 
bidro til faglig interessante klubbmøter med gode dialoger, uformell networking og 
hyggelig samvær. 

I 2020 vil vi naturligvis gjennomføre flere Pro Club-møter – både på fabrikken i Kolding og 
i resten av landet. Mer informasjon om dette finner du på vår hjemmeside samt Facebook 
og LinkedIn på nyåret.
Antallet medlemmer i klubben øker raskt. Hvis du er murer og ennå ikke har 
meldt deg inn i nettverksklubben, kan du melde deg på ved å sende en e-post til 
markedsføringskoordinator Steen B. Thrysøe –  sbt@alfix.dk. Opplys gjerne både navn og 
firmanavn.

Alfix på BYGGERÍ 20-messen 
– mars
Den 10.–13. mars 2020 deltar Alfix på BYGGERÍ 20-messen, og vi har også 
denne gang mange spennende nyheter med oss. Merk av datoen allerede 
nå, du er hjertelig velkommen til å besøke oss på Alfix’ stand D-6320.  Som 
alltid serverer vi bærekraftig kaffe – vi gleder oss til å se deg. 

Ny leder for laboratoriet og teknisk 
avdeling
Som erstatning for Allan i lederteamet har virksomheten valgt Frank Pingel, som i dag 
er utviklingssjef. Frank er utdannet kjemiingeniør og har vært ansatt i Alfix i 25 år. Han 
overtar det samlede ansvaret for laboratoriet og teknisk avdeling i virksomheten. Teknisk 
avdeling vil fremover bestå av Teknisk leder Flemming Ilsøe (bygningsingeniør) og Teknisk 
prosjektleder Mikael Noe (murer og bygningskonstruktør).

Bornholm København Hjørring

Gledelig jul
Alfix holder julestengt fra fredag 20. desember kl. 14.00. 
Vi kommer friske og velopplagte tilbake morgenen torsdag 2. januar 
2020, og da vil vi igjen være klare til å gi de flotte kundene og 
samarbeidspartnerne våre service. 
Alfix takker for et godt, aktivt og begivenhetsrikt 2019 og 
ønsker alle god jul og godt nyttår.

mailto:sbt%40alfix.dk?subject=Pro%20Club%20tilmelding

