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Alfix donerer overskuddsvarer til barn  
Alfix har donert et større parti overskuddsvarer til barn i Kolding kommune. 
Prosjektet blir godt mottatt både i lokalsamfunnet og næringslivet, hvor det 
betraktes som et forbilde for lignende typer samarbeid mellom bedrifter og 
utdanningsinstitusjoner. 

I Kolding kommune har en skoleklasse nettopp mottatt overskuddsmaterialer fra 
bedriften, som skal brukes i de kreative undervisningsfagene. Donasjonen skjer til 
et nyopprettet senter i barne- og utdanningsadministrasjonen i Kolding kommune 
ved navn ”Skatkammeret”, som har til formål å samle inn overskuddsmaterialer fra 
bedrifter og gi dem videre til institusjoner og skoler i kommunen.

Elevene på første trinn ved Ålykkeskolen i Kolding var blant de første som fikk glede 
av prosjektet, i form av tomme fugemassesekker fra Alfix. Det forteller en takknemlig 
mottaker, regnskapsfører Lisbet Larsen i ”Skatkammeret”:

”Elevene fikk hver sin sekk fra Alfix, og av disse lagde de strutteskjørt, soveposer, 
monstre, dyr, flagg og høyhus. Barna var usedvanlig opptatt av sekkene, som ble 
midtpunkt for sansing, opplevelse og læring,” forteller Lisbet Larsen.

Fra ”re-cycling” til ”up-cycling”
Ifølge direktør Anders Bertelsen Toft i Alfix er samarbeidet en del av en trend som 
går i retning av ”up-cycling” fremfor gjenbruk i tradisjonell forstand.  Med up-cycling 
menes kassert materiale som brukes til et helt annet formål enn opprinnelig tiltenkt. 

”At en fugemassesekk skulle gjenoppstå som urtepotteskjuler, flott strutteskjørt eller 
et fargesprakende flagg er et glimrende eksempel på optimering av eksisterende 
ressurser og det man i dag kaller ”up-cycling”. Gjennom barnas imponerende 
forestillingsevne får emballasjen nytt liv, og det er gøy å kunne bidra til en slik 
annerledes designprosess for barn,” sier Anders Bertelsen Toft.

CSR-organisasjon roser initiativet
Også i næringslivsnettverket Green Network, som beskjeftiger seg med CSR 
(Corporate Social Responsibility) eller bare samfunnsansvar, får samarbeidet noen 
rosende ord med på veien.

”Med donasjonen gir Alfix et godt eksempel på hvordan overskudd av ressurser 
kan komme et område med knapphet på ressurser til gode. Hvis flere bedrifter fikk 
øynene opp for at avfallet kan skjule et skattkammer, ville samfunnet kunne redusere 
sitt ressursforbruk betydelig og skåne miljøet,” sier administrerende direktør Kenneth 
Hald Jensen i Green Network.
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. Barna var usedvanlig opptatt av sekkene, som ble 
 midtpunkt for sansing, opplevelse og læring
- Lisbet Larsen, regnskapsfører i Skatkammeret

Referanse: Eksklusiv bolig fasaderenovert 
med Alfix-puss og maling
En gammel bolig i et populært strøk i Odense fremstår nå som forvandlet etter 
en omfattende ombygning og renovering. Etter byggherrens eget ønske er det 
brukt materialer av beste kvalitet både ute og inne, og til fasaden ble det valgt 
Alfix DuraPuds og DuraDec.

Fasaden ble bygd opp med Alfix DuraPuds 810 fiberpuss med Alfix armeringsnetting 
og deretter DuraPuds 804 filtepuss. Til slutt skal den males med den nye 
silikonharpiksbaserte fasademalingen DuraDec 8000 SR - hvit. Karakteristisk for DuraDec 
8000 SR er ekstra god holdbarhet og bestandighet mot algevekst og smuss. Det var 
nettopp denne vedlikeholdsvennlige egenskapen byggherren falt for. Forståelig nok ønsker 
han ikke at den flotte og stramme fasaden skal bli angrepet av alger etter kort tid.

Les mer om Alfix DuraDec 8000 SR her
Se film fra referansen her

Alfix 1K og 2K i ny design
De to vanntetningsmembranene 1K og 2K fra Alfix har nettopp fått ny 
emballasjedesign. Spannene leveres nå i samme bakgrunnsfarge som den 
tidligere 1K-emballasjen – nemlig turkisblå.
 
Logikken er den samme som benyttes på de nye Alfix-sekkene, hvor hver produktgruppe 
har fått samme farge for å skape god oversikt på hyllene hos forhandlerne.

I stedet for 2K tetningsmasse i blå og oransje og 1K i turkisblå, slik systemet var 
tidligere, trenger man nå bare å lete etter turkisblå for å finne produktgruppen 
vanntetningsmembraner. For å unngå forveksling mellom 1K og 2K er det brukt 
forskjellige bilder og tydelige navn på emballasjen. De nye spannene har også QR-koder 
som leder brukeren videre til nyttig informasjon – helt i tråd med den nye sekkdesignen.

2K-membranen selges i to fargevarianter – hvit og grå. Det går nå også tydelig frem av 
emballasjen, hvor de store 2K-bokstavene er skrevet på enten hvit eller grå bakgrunn 
for å vise hvilken type membran spannet inneholder. Noen håndverkere foretrekker 
en hvit membran av hensyn til arbeidsmiljøet, særlig ved arbeid i små og mørke rom i 
vinterhalvåret. 

Les mer om Alfix’ vanntetningssystemer her

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_pi_0.790_duradec8000_sr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ETj93_EJ5o8&list=UU1UreinoiPoeuZBzvX9_Z2g
http://www.alfix.com/no/Produkter/vaatromsmembraner_nor.html


Nytt fra organisasjonen
Andre og tredje generasjon i ledelsen 
 
I april 2014 skiftet tredje generasjon i Alfix, Anders Bertelsen Toft, stilling fra 
markedssjef til direktør (COO). 
 
I 2003 gikk han inn i styret sammen med sin søster Tine Toft Nørgaard. Anders 
begynte så å jobbe i Kolding i 2008, hvor ansvarsområdet til å begynne med var 
forretningsutvikling. Han får nå en mer strategisk rolle i den daglige driften, hvor han vil 
samarbeide nært med sin far og den øvrige ledelsen. 

Første generasjon, Hans Carstensen Toft, overlot i 1984 eierskapet og ledelsen av Alfix til 
andre generasjon, nærmere bestemt  Torben Carstensen Toft.

Nytt fra teknisk avdeling

Carsten Schultz er fra mai i år utnevnt til teknisk leder for den service-tekniske 
avdelingen i Alfix. 
 
Carsten er utdannet murer og bygningskonstruktør, og har vært ansatt i Alfix siden 2004. 
Det nye ansvarsområdet består blant annet i koordinering og planlegging av det daglige 
eksterne rådgivningsarbeidet mot både privatpersoner, håndverkere og prosjektgrupper. 

Allan Nielsen fortsetter som teknisk sjef for hele avdelingen, og med utnevnelsen av den 
nye tekniske lederen kan han konsentrere seg enda mer om strategisk produktutviklings- 
og dokumentasjonsarbeid. Avdelingen består i tillegg av Johannes Mortensen og Mikael 
Noe, som begge fungerer som tekniske rådgivere og også har bakgrunn som både murer 
og bygningskonstruktør.
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