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Høyt aktivitetsnivå i
høst

Den grønne omstillingen
er viktig for oss i Alf ix.

Alfix har hatt en flott vekst både i høst, vår og

Den grønne omstillingen er viktig for oss i Alfix.

sommer. I likhet med mange andre steder i

Enda mer miljøvennlig drift på fabrikken og

samfunnet har 2020 vært et uvirkelig år for oss.

flere produkter med bærekraftig

Til tross for covid-19, har vi heldigvis lyktes med

emballasje er eksempler på

å levere enda flere danske kvalitetssystemer til

våre grønne aktiviteter.

de nordiske byggeplassene.

Vi gleder oss til å dele flere
bærekraftige nyheter med

Vi vil gjerne takke våre mange gode kunder og
Medarbeiderne har selvfølgelig også spilt en
avgjørende rolle – uten deres innsats og fleksibilitet var vi ikke kommet så bra gjennom den
lange perioden med ekstraordinær stor aktivitet
Samtidig er det gledelig å oppleve at flere og
flere i bransjen etterspør bærekraftige løsninger på systemer for flismontering, svømmebassenger, gulv og fasader.

Lykke til med lesingen, god jul
og godt nytt år.

je
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leverandører for et godt samarbeid.

dere i året som kommer.

Med vennlig hilsen
Anders Bertelsen Toft – direktør (CCO)

te
ksplastbøt
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To n ye
Alf ix salgskonsulenter
Et varmt velkommen til Anders K. Birk (gulvkon-

Vi gleder oss virkelig til å samarbeide med begge

sulent – Sjælland) som begynte den 1. november

to, og helt i tråd med de øvrige Alfix- konsulentene

2020. Anders er utdannet gulvlegger og bor i

har både Anders og Alf en solid håndverksmessig

Hillerød.

bakgrunn.

Velkommen også til Alf Busk (salgskonsulent –
byggvarehus og murere – Sjælland, øyer og Born-

Vi håper dere vil ta godt imot dem når de kommer.

holm). Alf hadde første arbeidsdag den 1. desember 2020. Han er utdannet murer og er bosatt i
Tølløse på Midtsjælland.

An d e rs K . Bi rk

Konsulent - Gulv
Sjælland, øyene og Bornholm

A lf Busk

Konsulent - Byggvarehus og murere
Sjælland, øyene og Bornholm
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70-årsdag
Vår adm. direktør og hovedaksjonær Torben Cars-

oppstarten i 1963, men jeg vurderte det slik at vi

tensen Toft fyller 70 år den 31. desember 2020.

kunne gjøre enda mer for å få Alfix bredere ut”, sier

Torben overtok direktørposten og eierskapet i Alfix

Torben.

fra sin far Hans C. Toft i 1984.
Hele 36 år er det blitt på posten i Kolding. Om

Ansvarlig vekst

tiden fram til ansettelse i familiebedriften forteller

I 1984 overtok han eierskapet og lederskapet etter

han:

sin far, og så langt er det blitt hele 44 år i familiebe-

”Før jeg begynte i Alfix, var jeg ansatt som lærling i

driften og med overskudd hvert år. Det var faktisk

Georg Gimbels Jernforretning i Kolding og deretter

bare året 1963, da Alfix ble stiftet, som ikke gikk

salgskonsulent i Bøtkers Tømmerhandel i Esbjerg.

med overskudd. Virksomheten har dermed gått

I 1976 stilte jeg meg til disposisjon for Alfix, da jeg

med overskudd 56 år på rad.

blant annet så muligheter for å støtte min far i

Under Torbens ledelse har virksomheten vokst be-

salgsarbeidet. Virksomheten hadde vokst bra siden

tydelig både i Danmark og på eksportmarkedene.

2. og 1. generasjon i Alfix - 1984
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Helt fra starten har fliskonstruksjoner vært kjernen i

biler av engelsk herkomst. Kvalitetsbiler er hans

virksomheten - senere har systemer til gulv- og fasa-

store interesse – særlig i perfekt stand, noe som

dekonstruksjoner kommet til.

også i denne sammenhengen sier en hel del om
jubilantens ordenssans. I sommerhalvåret bruker

Arbeidsglede og lidenskap for biler

han og kona Jette sommerhuset på vestkysten

Når han blir spurt om fremtidsutsiktene for ham

flittig. Ellers drar han gjerne en tur utenlands,

selv og virksomheten, er svaret:

tilbringer tid sammen med familien (som teller

”Jeg elsker fortsatt å komme på jobb, det er en

barn, svigerbarn og 5 barnebarn) og hygger seg

sann fornøyelse å utvikle forretningsvirksomheten

sammen med gode venner.

sammen med våre mange dyktige medarbeidere
og styret”, sier Torben, som nesten alltid har betrak-

Rund fødselsdag

tet kollegene som en del av familien.

Feiringen foregår med den nærmeste familie på

”Det gleder meg at min datter Tine og sønn Anders

dagen den 31. desember 2020.

går inn som aktive medeiere og samarbeidspartnere i styret og i hverdagen. Det er dermed planen at
vår familie skal fortsette som aktive eiere”, sier han.
På fritiden dyrker Torben sin lidenskap for veteran-

En stor gratulasjon til Torben fra hele Team Alfix.
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Lindy er fortsatt
på toppen
Mureren Lindy Aldahl, kjent fra TV-programmene Rigtige
mænd, er en god venn av Alfix-huset.
Vi har intervjuet den nordjyske mureren om hans arbeidsopplevelser under coronaen. Selv om også han ble rammet av nedstengingen i vår, har han heldigvis bevart det gode humøret.
Hvordan har du vært påvirket av corona-pandemien i arbeidet ditt?
”Statsministeren stengte jo ned landet den 11. mars – på min fødselsdag! Så var vi i gang… I dagene som fulgte, ble stort sett alle de
bestilte foredragene mine avlyst, så hva gjør man da? Jeg bestemte
meg for at jeg skulle få i gang den lille murerbedriften min igjen.
Det tok litt tid å få oppdragene inn i boken. Men fra sommeren og
framover har det vært bra aktivitet. Det er typisk småjobber som
f.eks. flislegging på kjøkken og baderom hos private”, sir Lindy Aldahl.
Hva har vært den største utfordringen?
Svaret kommer fort: ”Å stå opp tidlig om morgenen igjen – som
alle andre håndverkere”, sier han med et smil. ”Nei, i vår var det en
utfordring å gå fra en full foredragskalender med god fortjeneste
til å skulle starte murerbedriften igjen. Det skulle jo penger inn på
kontoen, og det tok litt tid”, fortsetter han.
Har du i likhet med mange andre dansker også brukt penger på
private boligforbedringer hos deg selv nå da utenlandsreisene ble
avlyst?
”Ja, vi fikk bygd et svømmebasseng i hagen, oppvarmet. Familien
hadde snakket om det i flere år, men da coronaen rammet og vi fikk
avlyst et par utenlandsferier, hadde vi både tid og lyst til å få realisert
drømmen. Det ble supert, og vi brukte selvfølgelig produkter fra
danske Alfix. Man kan jo ikke bruke noe annet”, sier han kjekt.
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Kan du trekke fram noe positivt fra corona-perioden?
”Det må være at danskene har investert i å
forbedre hjemmene sine med renoveringsprosjekter og utbedring av boligene sine. Det har
vært en stor fordel for oss håndverkere – vi har
hatt det travelt og har det heldigvis fortsatt. Men
samtidig må jeg si at det er nok mange som

Vi brukte selvfølgelig produkter f ra danske Alf ix. Man
kan jo ikke bruke noe annet.

savner å komme litt ut og bort – f.eks. til Sydens
svømmebassenger med en drink i hånden. Det
har vært fint å se litt mer av Danmark, men jeg
savner reisene”, avslutter Lindy.
For øyeblikket har han mange foredrag i kalenderen for 2021 – enda et tegn på et oppdemmet behov både hos arrangører og dansker. Så
forhåpentligvis tillater den hjemlige covid-19-situasjonen at den muntre murer fra Støvring sør
for Aalborg igjen kommer seg mer ut.
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Vinner av fagprøveprisen
2020 – Alf ix som case
Årets fagprøvepris fra FUT
(Foreningen for unge
trelast- og byggmarkedsfolk) i kategorien Trelast
ble vunnet av talentet
Ida Terkelsen Vangsgaard. Ida arbeidet da for
Bygma Hjørring og deltok med

fa-

gprøven ’Salgsoptimering i trelasthallen’.
Karakteren 12
Ida fikk toppkarakteren 12 på oppgaven, hvor hun
fokuserte på 3 Alfix-produkter, som alle viste en
markant salgsfremgang i vår til tross for strenge
corona-vilkår. I dag er hun ansatt i XL-BYG Tømmergaarden. Om samarbeidet med Alfix sier hun:
”Samarbeidet med Alfix har betydd at jeg har kunnet utarbeide en fullstendig fagprøve, hvor alle
relevante data kunne trekkes inn. Alfix har vært
utrolig hjelpsomme og støttende gjennom hele
prosessen. Det har vært flott å være en liten del av
et så profesjonelt team i en periode. Tusen takk”,
sier Ida.
Hos Alfix er begeistringen gjensidig.
”Vi er svært glade for at Ida kunne bruke markedsføringsmaterialet vårt til prosjektet. Det var f.eks.
snakk om reolbannere, roll-ups og flyers og brosjyrer. Vi gratulerer Ida med den flotte hederen og
takker for et virkelig godt samarbeid”, sier Steen
B. Thrysøe, Marketingkoordinator i Alfix. Dessuten
ønsker han Ida lykke til med den videre og meget
lovende reisen i bransjen.
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Juleferie og god jul
Et spesielt 2020 er på hell, og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke
våre trofaste kunder, leverandører og samarbeidspartnere for samarbeidet i en omskiftelig tid med liten synlighet. Forhåpentligvis lysner det i
2021.
Alfix har juleferie fra tirsdag den 22. desember kl. 14 – vi er tilbake igjen
mandag 4. januar 2021 - klar til å stå til tjeneste for dere.
Gledelig jul og et forhåpentligvis sterkt nytt år!

