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Säljschef Hans Hoff avtackas
Hans Hoff, som sedan april 1996 har varit 
chef för Alfix försäljning på både hemma- och 
exportmarknaderna, lämnar sin befattning fredagen 
den 31 mars 2017 och går i pension.  

”Vi ska tacka av Hans, som har varit en mycket viktig 
person för Alfix under 21 år. Han förtjänar verkligen ett 
stort tack för sitt idoga och ihärdiga arbete för företaget, 
för försäljningsavdelningen, för ledningsgruppen och 
externt bland kunderna”, säger direktör (COO) Anders 
Bertelsen Toft. 

Ord som dedikerad, ansvarsfull och kompetent har i 
alla år kännetecknat Hans i Alfix. Den snart före detta 

försäljningschefen beskrivs som en riktigt bra och omtyckt 
kollega, men också en utpräglad tävlingsmänniska. Även om 
bostaden i Randers ligger en bra bit från företaget i Kolding, 
så hoppas kollegorna att Hans även i framtiden kommer att 
ha tid att komma till sin gamla arbetsplats för att hälsa på – 
precis som flera andra pensionerade medarbetare, som har 
skapat en seniorklubb. 

Alfix letar nu efter en ersättare för Hans som chef 
för försäljningsavdelningen. Tills man hittar den rätta 
efterträdaren kommer Anders Bertelsen Toft att vara 
verkställande försäljningschef.

Avtackningen av Hans sker vid en intern fest med 
medarbetarna den sista mars.



Huvudsponsor för plattsättare – DM i Skills
Aalborg bubblade i januari av hantverksstolthet och aktivitet bland unga duktiga 
plattsättningslärlingar som kämpade om eftertraktade titlar vid DM i Skills 2017. 

Alfix har sedan 2011 varit huvudsponsor för plattsättningstävlingen vid DM i Skills, och i år var vi 
med igen, med stöd för de unga talangerna – både ekonomiskt och med material. 

Årets bästa plattsättningslärling 2017 blev Frederik Nielsen från skolan Tech College Aalborg och 
murningsföretaget M. Thomsen Støtt A/S, Aalborg. Det är andra året i rad han vinner den fina 
titeln. I höst ska han representera Danmark vid VM i Skills, som äger rum i Abu Dhabi. 

På bilden ses Frederik tillsammans med utbildningsminister Merete Riisager vid prisceremonin 
i Gigantium Aalborg. Vad som sades mellan ministern och plattsättaren vet vi inte, men fotot 
tyder på positiv energi i danmarksmästarklass. Lycka till Frederik önskar hela Alfix!

SPORTSFAIR-mässan i mars – bassänger 
För tredje året i rad ställer vi ut på SPORTSFAIR-mässan, som i år äger rum 15–16 
mars i ”Messe C” i Fredericia. 

På mässan kommer intresserade att få träffa vår teknikchef Allan Nielsen och vår tekniske 
expert Carsten Schultz. Bägge medarbetarna kommer att kunna berätta om Alfix kompetens och 
erfarenheter av simbassänger, och åren 2016–2017 har bidragit med många nya simbassänger i 
Alfix regi. 
Mässan arrangeras av ”Danske Sportsfaciliteters Brancheforening” och ”Dansk Svømmebads-
teknisk Forening”.
Läs mer om mässan 

Venskabsklasse – lokalt ansvar
2015 började vi ett samarbete med en närliggande skola, Munkevænget Skole, där 
skolans dåvarande klass 1.A fick Alfix som besöksföretag.  

Sista januari hade vi för andra året i rad besök av en motiverad och intresserad klass (nu 
2.A), som fick lära sig mer och fick en bättre förståelse för vad en arbetsplats är och hur den 
fungerar. Alla barnen fick pröva på att montera kakelplattor med Alfix fästmassa, och de fick 
också gjuta en liten figur av Alfix PlaneMix, som de kunde ta med sig hem. Det blev en vacker 
samling i spackelmassa av fladdermöss, hundar, katter och hjärtan. 

Målet med samarbetet är bland annat att ge barnen en inblick i vilka olika slags jobb som de 
kan välja mellan när de kommer ut i efter avslutad utbildning. Ett tillverkande företag som 
Alfix har många olika jobbfunktioner, som var och en kräver olika utbildningar. Betydelsen 
av en utbildning är ett genomgående tema i samarbetet, eftersom det är få jobb som man 
kan få utan en god utbildning – och det gäller både för Alfix och resten av den danska 
arbetsmarknaden.  

Vi vill tacka vår vänskapsklass 2.A för besöket. Vi ser fram emot ett nytt trevlig besök när 
barnen går i 3:an.

http://www.sportsfair.dk/

