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Alfix har vunnet tillitspris
Mandag 29. oktober vant Alfix en flott temapris ved
kåringen av årets eierleder 2018 i Sør-Jylland.
Prisoverrekkelsen fant sted hos PwC i Vejle, og bak prisen
står PwC, Dansk Erhverv og Nykredit.
”Vi er naturligvis stolt og glad for å ha blitt kåret til regional
temaprisvinner med Tillit som overskrift, og vi sender
nominasjonskomiteen en stor takk”, lyder det samstemt
fra Torben Carstensen Toft og Anders Bertelsen Toft eierledere i Alfix.
At det mangeårige arbeidet med verdier som troverdighet
(tillit) og ansvarlighet legges merke til utad er eierne
spesielt glade for, siden verdiene spiller en helt sentral rolle
for Alfix’ forretningsmessige fundament.
Tillit er ellers noe ikke alle virksomheter klarer å leve opp
til og innfri, noe som det dessverre er mange eksempler
på i næringslivet i dag. Men på fabrikken på H.C. Ørsteds
Vei ledes og arbeides det med verdibasert ledelse som en
helt naturlig del av hverdagen. Den verdibaserte ledelsen

er nok også en medvirkende årsak til at virksomheten har
kunnet feire hele 3 x 25-årsjubilanter i 2018, og ytterligere
en 25-årsjubilant samt en 40-års jubilant venter i 2019. Det
er et bemerkelsesverdig høyt antall merkedager når Alfix
samlet sett bare har 42 medarbeidere i alt.
”Vi anser at båre erfarne, kompetente og lojale
medarbeidere er årsaken til at prisen havner hos
oss i Kolding. Uten medarbeidernes enorme innsats,
engasjement og dyktighet ville det ikke vært noe Alfix”
fortsetter Torben og Anders, og sender samtidig en kjærlig
tanke til deres far og farfar, Hans Carstensen Toft, som
satset alt på grunnleggelsen av Alfix i 1963.
Ifølge Alfix-eierne må det også sendes en oppriktig takk til
mange dyktige samarbeidspartnere i form av leverandører,
kunder, sluttbrukere og andre som har fått Alfix til å
blomstre gjennom mer enn 55 år. Langvarige relasjoner
basert på tillit i hele verdikjeden er helt avgjørende for
bærekraften i virksomheten. Slagordet for bedriften er
”ansvarlig styrke”, og styrken oppstår når samarbeidet
med leverandører og kunder vokser og blir sterkt i kraft av
nettopp tillit og ansvarlighet.

Ansvarlig styrke

Murerklubb – nettverk med suksess
Det første året i Alfix Pro Clubs levetid har vært spennende, og Alfix kan med
stor tilfredshet se tilbake på en nettverksoppstart som inntil nå har budt på to
vellykkede arrangementer i Kolding samt en medlemspågang og interesse som
langt har oversteget forventningene.
Ett av klubbmedlemmene sier om medlemskapet:
”Å være medlem av Alfix Pro Club gjør at vi kommer oss hjemmefra og
får masse nyttig informasjon og kunnskap. Et godt eksempel er at vi
nettopp har vært hos en kunde og lagt 120x120 cm gulvfliser, og denne
oppgaven kunne vi utføre med en svært profesjonell tilnærming, fordi vi
nettopp hadde vært innom Pro Club og fått masse kunnskap om legging
av storformatfliser. Vi gleder oss til å komme på besøk i klubben igjen for å høre og lære
mer om Alfix-produktene, sier murermester Curt Skov fra Ærø Byg.
De mange fine tilbakemeldingene fra de deltakende murerne varmer Alfix-teamet, og det
vitner om at nettverkskonseptet er etterspurt blant håndverkerne.
”Nettverket og klubben vår er virkelig blitt godt mottatt, og det er ikke bare lokale
murere som prioriterer å komme hit. Vi har også hatt flere deltakere fra Nord-Jylland og
Sjælland”, sier Mikael Noe, teknisk prosjektleder i Alfix.
Alfix-teknikeren, som har både murer- og bygningsingeniørbakgrunn, utdyper at det
er en stor glede å kunne dele av sine egne byggetekniske kunnskaper og samtidig
lytte til alle de gode faglige innspillene og spørsmål fra murene. Ifølge Mikael Noe er
kjernen i murerklubben å invitere profesjonelle murere til nettverksbygging og delta på
presentasjoner fra såvel Alfix som ”gode venner av huset”.
Inntil videre har både Statens Byggeforsknings Institut og andre produsenter av
materialer til murere vært innom som eksterne innleggsholdere.
I 2019 planlegger Alfix å avholde enda et Kolding-klubbmøte til våren. Deretter er planen
at klubben skal rykke ut i landet for å gjennomføre ytterligere 3 klubbmøter i høst. Dette
etter ønske fra blant annet nordjyllandske, sjællandske og bornholmske murere.
Påmelding til klubben – her

Julestengt
Alfix holder julestengt fra fredag 21. desember kl. 14.
Vi er tilbake igjen onsdag 2. januar 2019 fra morgenen
av – klare til å betjene vår mange gode kunder og
samarbeidspartnere igjen.
Se digital Alfix julehilsen

Alfix ønsker alle en gledelig jul og et sterkt nyttår!

