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Bellahøj simstadion – pågående renovering från topp till botten med Alfix
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Det är samtidigt med glädje vi upplever att allt 

fler i branschen efterfrågar hållbara svar på sys-

tem för plattsättning, simbassänger, 

golv och fasader. 

Den gröna omställningen är 

viktig för oss på Alfix. 

Ännu miljövänligare drift på 

fabriken och fler produkter 

med hållbar förpackning är 

exempel på våra pågående gröna 

aktiviteter. 

Vi ser fram emot att dela fler hållbara nyheter 

med er under det kommande året.

God läslust, god jul och ett gott nytt år. 

Bästa hälsningar

Anders Bertelsen Toft – direktör (CCO)

Hösten har liksom våren och sommaren gett 

Alfix en fin tillväxt. Som på många andra 

ställen i samhället har 2020 varit ett overkligt 

år för oss. Trots Covid-19 har vi som tur lyckats 

med att leverera ännu fler danska kvalitetssys-

tem till de nordiska byggplatserna. 

Vi vill gärna tacka våra många goda kunder 

och leverantörer för ett starkt samarbete. 

Medarbetarna har naturligtvis också spelat en 

avgörande roll – utan deras insats och flexibili-

tet hade vi inte kommit igenom denna långa 

period med extraordinärt stor aktivitet.

Den gröna omställningen 
är viktig för oss på Alf ix. 

H ö g  a k t i v i t e t s n i v å 
u n d e r  h ö s t e n

Hinkar av återvunnen plast
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Anders K.  Birk
Konsult - Golv
Sjælland, öarna och Bornholm

Alf Busk
Konsult - Byggcenter och murare/
plattsättare
Sjælland, öarna och Bornholm

T v å  n y a 
Alf ix säl jkonsulter
Varmt välkommen till Anders K. Birk (golvkonsult 

– Sjælland) som startade den 1 november 2020. 

Anders är utbildad golvläggare och är bosatt i 

Hillerød. 

Även ett varmt välkommen till Alf Busk (säljkonsult 

– byggcenter och murare – Sjælland, öar och Born-

holm). Alf hade sin första arbetsdag den 1 decem-

ber 2020. Han är utbildad murare/plattsättare och 

är bosatt i Tølløse på Midtsjælland.

Vi ser mycket fram emot samarbetet med dem 

båda, och helt i linje med de övriga Alfix konsulter-

na har både Anders och Alf en gedigen hantverks-

bakgrund.

Vi hoppas att ni tar väl emot dem när de kommer.
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70-årsjubilar
Vår verkställande direktör och huvudaktieägare 

Torben Carstensen Toft fyller 70 år den 31 decem-

ber 2020.

Torben övertog direktörsposten och ägarskapet av 

Alfix från sin far Hans C. Toft tillbaka i 1984. 

Inte mindre än 36 år har han suttit på posten i 

Kolding. Om tiden fram till sin anställning i familje-

företaget berättar han:

”Innan jag började på Alfix var jag anställd som 

handelselev på Georg Gimbels Jernforretning i 

Kolding och därefter säljkonsult på Bøtkers Tøm-

merhandel i Esbjerg. 1976 började jag på Alfix efter-

som jag bland annat såg möjligheter för att stötta 

min far i försäljningsarbetet. Företaget hade vuxit 

ordentligt sedan starten 1963, men jag bedömde 

att vi kunde göra ännu mer för att bredda Alfix”, 

säger Torben. 

Ansvarsfull tillväxt

År 1984 övertog han ägar- och ledarskapet från 

sin far. Hittills har det blivit till inte mindre än 44 

år i familjeföretaget och med överskott under alla 

år. Faktiskt var det endast Alfix grundningsår 1963 

som inte har gett överskott. Företaget har därmed 

genererat ett överskott 56 år i rad.

Under Torbens ledning har företaget vuxit avse-

Andra och första generationen på Alfix - 1984
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värt både i Danmark och på exportmarknaderna. 

Plattkonstruktioner har ända från starten utgjort 

kärnverksamheten i företaget – senare har system 

för golv- och fasadkonstruktioner tillkommit. 

Arbetsglädje och passion för bilar

På frågan om framtidsperspektiven för honom 

själv och företaget lyder svaret:

”Jag njuter fortfarande av att gå till jobbet, det är ett 

sant nöje att utveckla verksamheten tillsammans 

med våra många duktiga medarbetare och styrel-

sen”, säger Torben som närmast alltid har betraktat 

kollegorna som en del av familjen. 

”Det gläder mig att min dotter Tine och son Anders 

ingår som aktiva medägare och samarbetspartner i 

styrelsen och i vardagen. Det är därmed planen att 

vår familj ska fortsätta som aktiva ägare”, säger han. 

På fritiden njuter Torben av att ägna sig åt sin 

passion för engelska veteranbilar. Kvalitetsbilar 

är i det hela taget hans stora intresse – särskilt 

sådana som är i perfekt skick, vilket också i detta 

sammanhang säger en hel del om jubilarens 

sinne för ordning. Under sommarhalvåret tillbrin-

gar han och hustrun Jette mycket tid i sommars-

tugan på västkusten. Annars läggs fritiden gärna 

på utlandsresor, samvaro med familjen (som 

består av barn, svärbarn och 5 barnbarn) och att 

umgås med goda vänner.

Jämn födelsedag

Födelsedagen firas med den närmaste familjen 

på dagen den 31 december 2020. 

Ett stort grattis till Torben från hela Alfix teamet. 
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L i n d y  ä r  f o r t s a t t 
p å  t o p p e n 

PROFIL

Muraren Lindy Aldahl, känd från TV-programmen Riktiga män, 
är en god vän av Alfix huset.  
Vi har intervjuat den nordjylländska muraren om hans arbetsupple-
velser under corona. Även om också han drabbades av nedstäng-
ningen under våren har han som tur är behållit sitt goda humör. 

Hur har du påverkats av coronapandemin i ditt arbete?
”Statsministern stängde ju ned landet den 11 mars – på min födel-
sedag! Så då var vi liksom i gång… Dagarna fram till dess ställdes 
i stort sett alla mina bokade föredrag in, så vad gör man då? Jag 
beslutade mig för att sätta i gång min lilla murarverksamhet igen. 
Det tog lite tid att få in jobben. Men från sommarmånaderna och 
framåt har det varit bra aktivitet i mitt murararbete. Det rör sig nor-
malt om mindre arbeten som t.ex. plattsättning i kök och badrum 
hos privata”, säger Lindy Aldahl. 

Vad har varit den största utmaningen?
Här kommer svaret prompt: ”Att stiga upp tidigt på morgonen igen 
– som alla andra hantverkare”, säger han med ett skratt. ”Nej, det 
var en utmaning under våren att gå från en fylld föredragskalender 
med god förtjänst till att starta upp murarverksamheten igen. Det 
skulle ju in pengar på kontot, och det tog lite tid”, fortsätter han. 

Har du som många andra danskar också lagt pengar på bostads-
förbättringar hos dig själv nu när utlandsresorna ställdes in? 

”Ja - vi har byggt en swimmingpool i trädgården, uppvärmd. Famil-
jen hade pratat om det i flera år, men då coronan slog till och vi stä-
llde in ett par utlandssemestrar, så hade vi både tiden och lusten att 
förverkliga drömmen. Det blev jättebra, och vi använde naturligtvis 
produkter från danska Alfix. Man kan ju inte använda annat”, säger 
han kvickt. 
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Kan du framhäva något positivt här från coro-
natiden?

”Då måste det vara att danskarna har investerat 
i att förbättra sina egna hem med renoverings-
projekt och bostadsförbättringar. Det har varit 
en klar fördel för oss hantverkare – vi har haft 
mycket att göra och har det lyckligtvis fortfaran-
de. Men samtidigt måste jag säga att många 
nog saknar att kunna komma lite ut och bort – 
t.ex. till söderns swimmingpooler med en drink i 
handen. Det har varit fint att se lite mer av Dan-
mark, men jag saknar resorna”, avslutar Lindy.

För närvarande har han många föredrag i kalen-
dern för 2021 – nog ännu ett tecken på ett upp-
dämt behov hos både arrangörer och danskar, 
så förhoppningsvis tillåter covid-19-situationen 
på hemmafronten att den glade muraren från 
Støvring söder om Aalborg kommer mer ut igen 
när det är dags.

Vi använde naturligtvis pro-
dukter f rån danska Alf ix. 
Man kan ju inte använda an-
nat.
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V i n n a r e n  a v  f a c k p r o v s p r i s e t 
2 0 2 0  –  A l f i x  s o m  c a s e 

CASE

Årets fackprovspris från FUT 
(Foreningen for Trælast- 
og Byggemarkedsfolk) i 
kategorin Trävaror vanns 
säkert av talangen Ida 
Terkelsen Vangsgaard. 
Ida arbetade då för Bygma 
Hjørring och deltog med fackpro- vet 
”Försäljningsoptimering i trävaruhallen”. 

Betyg 12
Ida fick det högsta betyget som är 12 för sin upp-
gift där hon fokuserade på 3 Alfix produkter som 
alla uppvisade en markant försäljningsframgång 
under våren trots svåra coronaförhållanden. I dag 
är hon anställd på XL-BYG Tømmergaarden. Om 
samarbetet med Alfix säger hon:
”Samarbetet med Alfix innebar att jag kunde utar-
beta ett tillfredsställande fackprov där alla rele-
vanta data kunde inkluderas. Alfix har varit otroligt 
hjälpsamma och stöttande genom hela proces-
sen. Det har varit häftigt att vara en liten del av ett 
så professionellt team under en period. Ett jättes-
tort tack”, säger Ida.
Samarbetet väckte samma begeistring hos Alfix. 

”Det gläder oss mycket att Ida kunde använda vårt 
tillskickade marknadsföringsmaterial för projektet. 
Det rörde sig bl.a. om hyllbanners, roll-ups samt 
flyers och broschyrer. Ett stort grattis till Ida för 
den fina framgången och tack för ett mycket gott 
samarbete”, säger Steen B. Thrysøe, marknads-
föringskoordinator på Alfix. Han önskar dessutom 
Ida lycka till på hennes vidare och mycket lovande 
resa i branschen.
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J u l s t ä n g t  o c h  g o d 
j u l
Ett speciellt 2020 går mot sitt slut, och vi vill gärna passa på att tacka våra 

goda kunder, leverantörer och samarbetspartner för samarbetet under en 

svår och osäker tid. Förhoppningsvis går vi mot ljusare tider 2021. 

Alfix håller julstängt från tisdag den 22 december kl. 14 – vi är tillbaka igen 

måndag den 4 januari 2021 – klara att serva er igen. 

God jul och ett förhoppningsvis starkt nytt år!


