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Alfix donerar överskottsvaror till barn
Alfix har donerat ett större parti överskottsvaror till barn i Koldings
kommun i Danmark. Projektet får erkännande både i lokalområdet och inom
näringslivet, där det betraktas som en förebild för liknande samarbeten
mellan företag och utbildningsinstitutioner.
I Koldings kommun i Danmark har en skolklass precis mottagit flera olika typer
av överskottsmaterial från företaget att använda som stöd i undervisningen
inom kreativa ämnen. Donationen sker till ett nystartat center inom Barn- och
utbildningsförvaltningen i Koldings kommun som går under namnet Skattkammaren,
och som syftar till att samla in överskottsmaterial från företag och skänka det vidare
till kommunens institutioner och skolor.
Förstaårseleverna på Ålykkeskolan i Kolding blev några av de första som fick glädje
av projektet när de tog emot de tomma fogmassesäckarna från Alfix. Det här
berättar den tacksamma mottagaren av materialet, Lisbet Larsen, skattmästare på
Skattkammaren:
”Eleverna fick varsin säck från Alfix och designade sedan krinoliner, sovsäckar,
monster, djur, flaggor och höghus av säckarna. Barnen var otroligt upptagna av
säckarna, och de fick bli utgångspunkten för deras sinnesupplevelse och inlärning,”
säger Lisbet Larsen.
Från ”re-cycling” till ”up-cycling”
Enligt Anders Bertelsen Toft, chef på Alfix, är samarbetet en del av en trend som
går i riktning mot ”up-cycling” snarare än återbruk i traditionell mening. Up-cycling
innebär att kasserat material används till andra ändamål än det ursprungligen
avsedda.
”Att en fogmassesäck skulle få ett nytt liv som fodral till en blomkruka, elegant
strutkjol eller en färgsprakande flagga är ett lysande exempel på hur befintliga
resurser kan optimeras och på det som i dag kallas för ”up-cycling”. Med hjälp av
barnens imponerande fantasi får emballaget nytt liv, och det är roligt att kunna bidra
till en sådan annorlunda designprocess för barn”, säger Anders Bertelsen Toft.
CSR-organisation prisar initiativet
Även inom företagsnätverket Green Network, som ägnar sig åt CSR (Corporate Social
Responsibility) eller helt enkelt samhällsansvar, får samarbetet beröm.
”Donationen från Alfix är ett utmärkt exempel på hur resursöverskott kan komma
till nytta på ett område med knappa resurser. Om fler företag får upp ögonen för
att det vi tror är avfall kan vara rena rama skattkammaren, skulle samhället kunna
minska sin resursförbrukning markant och skona miljön”, säger Kenneth Hald Jensen,
administrativ chef på Green Network.

Barnen var otroligt upptagna av säckarna, och de fick bli
utgångspunkten för deras sinnesupplevelse och inlärning.
- Lisbet Larsen, skattmästare på Skattkammaren

Alfix 1K och 2K i ny design
Alfix två vattentätningsmembran, 1K och 2K, har nyligen fått en ny
emballagedesign. Hinkarna levereras nu med samma bakgrundsfärg som det
tidigare 1K-emballaget, nämligen turkosblå.
Logiken är densamma som för färgsystemet bakom de nya Alfix-säckarna, där varje
enskild produktgrupp har fått samma färgkod för att skapa överblick på återförsäljarnas
hyllor.
I stället för en 2K-tätningsmassa i blått och orange och 1K i turkosblå, som systemet
såg ut tidigare, ska blicken från och med nu enbart söka efter turkosblått för att hitta
till produktgruppen vattentätningsmembran. För att undvika förväxling av 1K och 2K
används olika bilder och tydliga namn på emballaget. De nya hinkarna har även försetts
med QR-koder som leder användaren vidare till användbar information – helt i linje med
den nya säckdesignen.
2K-membranen finns i två färgvarianter – vitt och grått. Det här framgår nu även på
emballaget, genom att de stora 2K-bokstäverna är tryckta på en vit eller grå bakgrund,
just för att synliggöra att produkten hör samman med den membrantyp som finns i
hinken. Vissa hantverkare föredrar ett vitt membran med hänsyn till arbetsmiljön när de
arbetar i små, mörka rum under vinterhalvåret.
Läs mer om Alfix vattentätningssystem här

Referens: Liebhaver-bostad fasadrenoverades med puts och färg från Alfix
En gammal bostad i ett eftertraktat kvarter i Odense har genomgått en total
förvandling efter en omfattande ombyggnad och renovering. Efter önskemål från
byggherren har projektet genomförts med de bästa materialen både ute och
inne, och till fasaden valdes Alfix DuraPuds och DuraDec.
Systemet byggdes upp med Alfix DuraPuds 810 fiberputs med Alfix Armeringsnät,
följt av DuraPuds 804 filtputs. Avslutningsvis ska fasaden målas med den nya
silikonhartsbaserade fasadfärgen DuraDec 8000 SR – vit. DuraDec 8000 SR utmärker sig
genom att vara extremt hållbar och motståndskraftig mot algtillväxt och smuts. Just den
underhållsvänliga egenskapen tilltalade byggherren, som naturligtvis inte ville få sin nya,
flotta och stringenta fasad bevuxen med alger redan efter kort tid.
Läs mer om Alfix DuraDec 8000 SR här
Se film från referensen här

Nytt från organisationen
Andra och tredje generationen i ledningen
I april 2014 fick tredje generationen på Alfix, Anders Bertelsen Toft, ny titel och
övergick därmed från rollen som marknadschef till chef (COO).
År 2003 tog han tillsammans med sin syster Tine Toft Nørgaard plats i styrelsen, och från
2008 fick Anders Kolding som bas, där han inledningsvis ansvarade för företagsutveckling.
Nu får han en mer strategisk roll i den dagliga driften, där han kommer att ha ett nära
samarbete med sin far och med övriga i ledningen.
Den första generationen – Hans Carstensen Toft – överlät redan 1984 ägarskapet och
ledningen av Alfix till den andra generationen, Torben Carstensen Toft.

Nytt från tekniska avdelningen
Carsten Schultz har från och med maj i år utsetts till teknisk ledare för den
servicetekniska avdelningen på Alfix.
Carsten är utbildad murare och byggnadskonstruktör, och har arbetat för Alfix sedan
2004. Det nya ansvarsområdet innebär bland annat samordning och planering av det
dagliga, externa rådgivningsarbetet gentemot såväl privata konsumenter, hantverkare
och projekterare.
Allan Nielsen fortsätter som teknisk chef för hela avdelningen, och kan genom
utnämningen av den nya tekniska ledaren fokusera ännu mer på strategiskt
produktutvecklings- och dokumentationsarbete. Avdelningen består även av Johannes
Mortensen och Mikael Noe, som båda fungerar som tekniska rådgivare och även har
bakgrund som både murare och byggnadskonstruktörer.

