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Alfix vann tillitspris
Måndagen den 29 oktober vann Alfix pris i klassen
”Årets Ejerleder 2018” – årets företagsledare – i
Sydjylland.
Prisceremonin ägde rum hos PwC i Vejle, och bakom priset
står PwC, Dansk Erhverv och Nykredit.
”Vi är naturligtvis stolta och glada över det fina priset som
regional prisvinnare på temat tillit, och vi skickar ett stort
tack till nomineringskommittén”, säger Torben Carstensen
Toft och Anders Bertelsen Toft – ägare och chefer i Alfix.
Att det mångåriga arbetet med värden som trovärdighet
(tillit) och ansvar har uppmärksammats externt är speciellt
glädjande för ägarna, eftersom värdena spelar en central
roll för Alfix verksamhet.
Att inge förtroende och skapa tillit är något som inte alla
företag lyckas med, vilket det dessvärre finns många
exempel på. Men på fabriken på H.C. Ørsteds väg leds
arbetet utifrån de gemensamma värderingarna, som en
naturlig del av vardagen. Det värdebaserade ledarskapet

är förmodligen en del av förklaringen till att företaget
under 2018 har firat hela tre jubileer för personer som
har varit anställda i 25 år. Under 2019 väntar ytterligare
ett 25-årsjubileum samt ett 40-årsjubileum. Det är er ett
ovanligt stort antal jubilarer, särskilt med tanke på att Alfix
endast har 42 medarbetare totalt.
”Vi anser att våra erfarna, kompetenta och lojala
medarbetare är skälet till att vi i Kolding tilldelats
utmärkelsen. Utan medarbetarnas enorma insats,
engagemang och kompetens så fanns det inget Alfix”, säger
Torben och Anders, som också sänder en tacksamhetens
tanke till deras far och farfar, Hans Carstensen Toft, som
satsade allt på att starta Alfix 1963.
Alfix-ägarna skickar också ett stort och välförtjänt tack till
alla de duktiga samarbetspartner, leverantörer, kunder,
slutanvändare och andra parter som har fått Alfix att
överleva i mer än 55 år. Långvariga relationer baserade
på tillit i hela värdekedjan, har en avgörande betydelse
för företagets stabilitet. ”Ansvarig styrka” lyder företagets
slogan, och den styrkan uppstår när samarbetet med
leverantörer och kunder växer och stärks till följd av tillit
och ansvarsfullhet.

Murarklubben – ett framgångsrikt nätverk
Det har varit ett spännande första år för Alfix Pro Club, och företaget kan glädjas
åt etableringen av ett framgångsrikt nätverk, med två lyckade evenemang i
Kolding samt en medlemstillströmning som har överträffat förväntningarna.
”Som medlem i Alfix Pro Club får vi tillfälle att lämna hemmaplan ibland,
och vi får tillgång till massor av värdefull information och kunskap. Ett bra
exempel är ett av våra senaste projekt, som innebar att lägga 120 x 120 cm
golvklinker hos en kund – den uppgiften kunde vi utföra extra bra, eftersom
vi precis hade varit på ett Pro Club-möte och fått viktig information om
läggning av stora klinkerplattor. Vi ser fram emot att besöka klubben igen,
för att få lära oss mer om Alfix produkter”, säger murarmästare Curt Skov från Ærø Byg
om sitt medlemskap.
Fin feedback från deltagarna värmer Alfix-teamet och visar att nätverkskonceptet är
uppskattat bland hantverkarna.
”Klubben och vårt nätverk har tagits mycket väl emot, och det är inte bara lokala murare
som väljer att komma hit. Vi har också haft flera deltagare från Nordjylland och Själland”,
säger Mikael Noe, teknisk projektledare hos Alfix.
Mikael Noe, med en kombinerad murar- och byggteknisk bakgrund, uppskattar att få
dela med sig av sina byggtekniska kunskaper och samtidigt få fackmannamässig input
och frågor från murarna. Utgångspunkten för murarklubben är att ge professionella
murare möjlighet att nätverka och lyssna på föredrag som hålls av Alfix och företagets
samarbetspartner. Hittills har både Statens Byggeforsknings Institut och ett antal
tillverkare av murningsmaterial gästat klubben som föredragshållare.
Våren 2019 tänker Alfix hålla ett nytt möte i Kolding. Sedan är planen att ge sig ut på
”höstturné”, för att hålla ytterligare tre klubbmöten runt om i landet. Detta enligt förslag
från murare i bland annat Nordjylland, Själland och på Bornholm.
Anmäl dig till klubben – här

Julstängt
Alfix har stängt för julledighet från fredag den 21 december kl. 14. På
morgonen onsdag den 2 januari 2019 öppnar vi igen – redo att hjälpa
alla våra kunder och samarbetspartner igen.

Se digital Alfix julhälsning

Alfix önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

