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Højt aktivitetsniveau
i efteråret

Den grønne omstilling er
vigtig for os i Alf ix.

Efteråret har ligesom foråret og sommeren

Det er samtidig en fornøjelse for os at opleve,

tilført Alfix en flot vækst. Som mange andre

at flere og flere i branchen efterspørger

steder i samfundet har 2020 været et uvirkeligt

bæredygtige svar på systemer til fli-

år for os. Trods Covid-19 er vi heldigvis lykkedes

seopsætning, svømmebassiner,

med at levere endnu flere danske kvalitets-

gulve og facader.

systemer til de nordiske byggepladser.
Den grønne omstilling er
Vi vil gerne takke vores mange gode kunder

vigtig for os i Alfix.

og leverandører for stærkt samarbejde.

Endnu mere miljøvenlig drift

eksempler på vores igangværende grønne

gennem den lange periode med ekstra-

aktiviteter.

ordinær stor aktivitet

Vi glæder os til at dele flere bæredygtige
nyheder med jer i det kommende år.
God læselyst, glædelig jul og et godt nytår.
De bedste hilsner
Anders Bertelsen Toft – direktør (CCO)

e

og fleksibilitet var vi ikke kommet så flot

Medarbejderne har naturligvis også

G

spillet en afgørende rolle – uden deres indsats

en
nd
br
ugsp t-spa
på fabrikken og flere produklas
ter med bæredygtig emballage er
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To n ye
Alf ix salgskonsulenter
Et varmt velkommen til Anders K. Birk (gulvkon-

Vi glæder os meget til samarbejdet med dem

sulent – Sjælland), som startede den 1. november

begge, og helt i tråd med de øvrige Alfix konsu-

2020. Anders er uddannet gulvlægger og bosid-

lenter har både Anders og Alf en solid håndværks-

dende i Hillerød.

mæssig baggrund.

Ligeledes velkommen til Alf Busk (salgskonsulent
– byggecentre og murere – Sjælland, øer og Born-

Vi håber, I vil tage godt imod dem, hvor de kommer

holm). Alf havde første arbejdsdag den 1. december

frem.

2020; han er uddannet murer og er bosat i Tølløse
på Midtsjælland.

An d e rs K . Bi rk

Konsulent - Gulv
Sjælland, øerne og Bornholm

A lf Busk

Konsulent - Byggecentre og murere
Sjælland, øerne og Bornholm
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70 års fødselar
Vores adm.direktør og hovedaktionær Torben

pænt siden opstarten i 1963, men jeg vurderede, vi

Carstensen Toft fylder 70 år den 31. december 2020.

kunne gøre endnu mere for at få Alfix bredere ud”,

Torben overtog direktørposten og ejerskabet af

siger Torben.

Alfix fra sin far Hans C. Toft tilbage i 1984.
Intet mindre end 36 år er det blevet til på posten i

Ansvarlig vækst

Kolding. Om tiden op til sin ansættelse i

I 1984 overtog han ejerskabet og lederskabet fra

familievirksomheden fortæller han:

sin far, og indtil videre er det blevet til intet mindre

”Før min opstart i Alfix var jeg ansat som

end 44 år i familievirksomheden og med overskud

handelselev i Georg Gimbels Jernforretning i

gennem alle årene. Faktisk var det kun Alfix´s

Kolding og derefter salgskonsulent i Bøtkers Tøm-

stiftelsesår 1963, der ikke gav overskud, virksomhe-

merhandel i Esbjerg. I 1976 bød jeg mig så til i Alfix,

den har således præsteret overskud i 56 år i træk.

da jeg blandt andet så muligheder for at støtte

Under Torbens ledelse er virksomheden vokset

min far i salgsarbejdet. Virksomheden var vokset

betragteligt både i Danmark og på eksportmar-

2. og 1. generation i Alfix - 1984
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kederne. Flisekonstruktioner har helt fra starten

I fritiden nyder Torben at dyrke passionen for

udgjort kerneopgaven i virksomheden - senere er

veteranbiler af engelsk herkomst. Kvalitetsbiler er

systemer til gulv- og facadekonstruktioner kommet til.

i det hele taget har hans store interesse – særligt
i perfekt stand, hvilket også i denne sammen-

Arbejdsglæde og passion for biler

hæng fortæller en hel del om fødselarens or-

Adspurgt om fremtidsperspektiverne for ham selv

denssans. I sommerhalvåret bruger han og hus-

og virksomheden lyder svaret:

truen Jette sommerhuset på vestkysten flittigt.

”Jeg nyder fortsat at møde ind på arbejde, det er

Ellers står den gerne på udlandsrejser, samvær

en sand fornøjelse at udvikle forretningen sammen

med familien (som tæller børn, svigerbørn og 5

med vores mange dygtige medarbejdere samt

børnebørn) samt hygge med gode venner.

bestyrelsen”, siger Torben, der nærmest altid har
betragtet kollegaerne som en del af familien.

Rund fødselsdag

”Det glæder mig, at min datter Tine og søn Anders

Fejringen foregår med den nærmeste familie på

indgår som aktive medejere og samarbejdspart-

dagen den 31. december 2020.

nere i bestyrelsen og i hverdagen. Det er dermed
planen, at vores familie skal fortsætte som aktive
ejere”, siger han.

Et stort tillykke til Torben fra hele Team Alfix.
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Lindy er fortsat
på toppen
Mureren Lindy Aldahl, kendt fra TV-programmerne Rigtige
mænd, er en god ven af Alfix huset.
Vi har interviewet den nordjyske murer om hans arbejdsoplevelser
under corona. Selvom også han blev ramt af nedlukningen i foråret,
har han heldigvis bevaret det gode humør.
Hvordan har du været påvirket af corona-pandemien i dit arbejde?
”Statsministeren lukkede jo landet ned den 11. marts – på min fødselsdag! Så var vi ligesom i gang… I dagene op til blev stort set alle
mine bookede foredrag aflyst, så hvad gør man så lige? Jeg besluttede, at jeg igen skulle have gang i min lille murerforretning. Det
tog lidt tid at få opgaverne ind i bogen. Men fra sommermånederne og frem har der været fin aktivitet med mit murerarbejde. Det
er typisk spjældarbejde, som f.eks. flisearbejde i køkkener og badeværelser hos private”, siger Lindy Aldahl.
Hvad har været den største udfordring?
Her falder svaret promte: ”Igen at skulle tidligt op om morgenen –
som alle andre håndværkere”, siger han med et grin. ”Nej, det var
en udfordring i foråret at gå fra en fyldt foredragskalender med
god fortjeneste til at skulle genstarte murerforretningen. Der skulle
jo penge ind på kontoen, og det tog lidt tid”, fortsætter han.
Har du ligesom mange andre danskere også brugt penge på private boligforbedringer hos dig selv, nu hvor udlandsrejserne blev
aflyst?
”Ja - vi fik bygget en swimmingpool i haven, opvarmet. Familien
havde talt om det i flere år, men da coronaen ramte og vi fik aflyst et
par udlandsferier, så havde vi både tiden og lysten til at få realiseret
drømmen. Det er blevet super godt, og vi brugte naturligvis produkter fra danske Alfix. Man kan jo ikke bruge andet”, siger han kækt.
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Kan du fremhæve noget positivt her fra coronaperioden?
”Så må det være, at danskerne har investeret i
at forbedre deres eget hjem med renoveringsprojekter og boligforbedringer. Det har været en
klar fordel for os håndværkere – vi har haft travlt
og har det heldigvis stadig. Men samtidig må
jeg sige, at mange nok mangler at kunne kom-

Vi brugte naturligvis
produkter f ra danske Alf ix.
Man kan jo ikke bruge andet.

me lidt ud og væk – f.eks. til sydens swimmingspools med en drink i hånden. Det har været
fint at se lidt mere af Danmark, men jeg savner
rejserne”, slutter Lindy.
På nuværende tidspunkt har han mange foredrag i kalenderen for 2021 – nok endnu et tegn
på et opsparet behov hos både arrangører og
danskere, så forhåbentlig tillader den hjemlige covid-19 situation til den tid, at den muntre
murer fra Støvring syd for Aalborg igen kommer
mere ud.
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Vinder af fagprøveprisen
2020 – Alf ix som case
Årets fagprøvepris fra FUT
(Foreningen for unge
trælast og byggemarkedsfolk) i kategorien
Trælast blev vundet
sikkert af talentet
Ida Terkelsen Vangsgaard.
Ida arbejdede på daværende
tidspunkt for Bygma Hjørring og deltog med
fagprøven ’Salgsoptimering i trælasthallen’.
Karakteren 12
Ida hev et flot 12 tal hjem for opgaven, hvor hun
fokuserede på 3 Alfix produkter, som alle viste
en markant salgsfremgang i foråret trods svære
corona-betingelser. I dag er hun ansat i XL-BYG
Tømmergaarden. Om samarbejdet med Alfix udtaler hun:
”Samarbejdet med Alfix har betydet, at jeg har
kunnet udarbejde en fyldestgørende fagprøve,
hvor alle relevante data kunne inddrages. Alfix har
været utroligt hjælpsomme og støttende igennem hele processen. Det har været fedt at være
en lille del af så professionelt et team i en periode.
En kæmpe tak”, siger Ida.
Begejstringen for forløbet gengældes i Alfix.
”Det glæder os meget, at Ida kunne bruge vores
tilsendte marketingmaterialer til projektet. Der var
f.eks. tale om reolbannere, roll-ups samt flyers og
brochurer. Et stort tillykke til Ida med den flotte
hæder og tak for virkelig godt samarbejde”, siger
Steen B. Thrysøe, Marketingkoordinator i Alfix. Han
ønsker desuden Ida held og lykke med hendes videre og meget lovende færd i branchen.
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Juleferie og
glædelig jul
Et specielt 2020 går på hæld, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
vores gode kunder, leverandører og samarbejdspartnere for samarbejdet
i en omskiftelig tid med lav sigtbarhed. Forhåbentlig lysner det hele i 2021.
Alfix holder juleferie fra tirsdag den 22. december kl. 14 – vi er tilbage igen
mandag den 4. januar 2021 - klar til at servicere jer.
Glædelig jul samt et forhåbentligt stærkt nytår!

