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Tekniska chefen går välförtjänt i 
pension
Efter 41 års anställning väljer 65-årige Allan Nielsen att 
lämna sin tjänst och gå i pension i slutet av året.

Utveckling av nya produkter, professionell teknisk rådgivning, 
professionella nätverk, partnerskap, hållbarhet samt alltid 
positivt samarbete med andra. Detta är bara några av de ord 
som kan beskriva Allan Nielsens mångåriga och betydelsefulla 
arbete med att skapa trygghet för Alfix medarbetare i 
Skandinavien.  

Kemist, murare och kulturbärare
I sina unga dagar utbildade sig Allan till laboratoriekemist och han 
arbetade senare som murare. Denna kombination har varit en 
unik och stark grund för honom att som teknisk chef leda både 
produktutvecklingen och den tekniska kundtjänsten i Alfix under 
årtionden. 

Det är därför enligt vd (CCO) Anders Bertelsen Toft en 
kulturbärare av kaliber som nu snart lämnar sin arbetsplats:

”Allan anställdes 1979, och i januari 2019 kunde vi därför fira 
hans 40-årsdag i Alfix – en viktig prestation och en betydelsefull 
milstolpe för både honom och företaget. Allan har genom åren 
varit en mycket kompetent, högeffektiv, innovativ och samtidigt 
mycket omtyckt medarbetare som också är väl respekterad i hela 
Skandinavien. Vi kommer att sakna honom både professionellt 
och personligt, och han har varit bland de viktigaste kulturbärarna 
och förebilderna under de 56 år som företaget har existerat.
Företaget skulle gärna sett ett fortsatt samarbete, men har också 
full förståelse och stor respekt för hans beslut att gå i pension.

Samarbetet med ägarfamiljen
Den tekniska chefen säger följande om sina många år i 
företaget:
”För mig har det varit en fantastisk resa och ett privilegium att 
vara anställd i ett familjeföretag och få arbeta så nära familjen. 
Grundaren Hans Carstensen Toft var min första chef i Alfix. 
När Torben Carstensen Toft tog över företaget 1984 från sin 
far fick jag naturligtvis en ny chef, och jag blev också en del av 
ledningsgruppen. Under de senaste åren har Anders Bertelsen 
Toft varit min närmaste chef, och det har varit mycket positivt 
att arbeta med familjen och att nu kunna avsluta en karriär med 
tre chefer och tre generationer”, säger Allan Nielsen.

Aktiv pensionär  
Livet som pensionär, som officiellt startar 1 januari 2020, ska 
användas aktivt. Allan har ett stort nätverk, och förutom ett 
passionerat intresse för kreativ matlagning så motionerar han 
gärna och ofta. Både löpning och simning finns varje vecka i 
kalendern. Dessutom ska han njuta av tiden hemma i Kolding, i 
sommarstugan samt på resor med vänner och hustrun Pia.

”Vi tackar Allan för hans mångåriga lojalitet till familjen och 
företaget, och vi önskar honom allt det bästa i hans nya liv. 
Förhoppningsvis kommer han ofta att komma tillbaka till 
fabriken här på H.C. Ørsteds Vej i Kolding. Företaget har en 
seniorklubb för tidigare anställda som deltar i olika evenemang, 
och Allan kommer naturligtvis att ha en välförtjänt plats där, 
säger Anders Toft.

Allan och hans sista arbetsdag firas internt på företaget (i 
Kolding) fredagen den 20 december.



Frank Pingel

God jul!
Alfix har stängt för julledighet från fredagen den 20 december kl. 14.00. 
Vi är utvilade och väl förberedda tillbaka på torsdagen 2 januari 2020 på 
morgonen, när vi återigen är redo att betjäna våra kunder och partners. 

Alfix tackar för ett bra, aktivt och händelserikt år 2019 och 
önskar alla en god jul och ett gott nytt år.     

Välbesökta Pro Club-evenemang i hela 
landet
I vecka 47 flyttade team Alfix till Bornholm, Köpenhamn och Hjørring. Det aktuella 
temat var storformatskakel, och kurserna genomfördes i samarbete med olika 
verktygsleverantörer. Nästan 100 murare deltog – en verkligt trevlig och massiv närvaro. 
Ett stort tack till de många deltagande murarna och våra samarbetspartners som bidragit 
till professionellt intressanta möten med bra samtal, informellt nätverkande och trevlig 
samvaro. 

Under 2020 kommer vi givetvis att genomföra flera Pro Club-möten – både på fabriken i 
Kolding och i runt omkring i landet. Mer information finns efter nyår på vår hemsida samt 
på Facebook och LinkedIn.

Antalet medlemmar i klubben växer snabbt. Om du är murare och ännu inte har anmält 
dig till nätverksklubben, så anmäl dig genom att skicka ett mejl till marknadskoordinator 
Steen B. Thrysøe – sbt@alfix.dk. Ange både ditt namn och företagets namn.

Alfix på BYGGERÍ 20-mässan i 
mars
10–13 mars 2020 deltar Alfix på BYGGERI’20-mässan, och vi har många 
spännande nyheter att visa upp. Markera redan nu de dagarna i din 
kalender, då du är mycket välkommen att besöka oss i Alfix monter 
D-6320.  Som alltid serverar vi hållbart Barista-kaffe – och vi ser fram 
emot att träffa dig.

Ny chef för laboratoriet och 
teknikavdelningen
Som ersättare för Allan i ledningsgruppen har företaget utsett Frank Pingel, som 
idag är utvecklingschef. Frank är utbildad kemiingenjör och har arbetat på Alfix i 25 
år. Han övertar ansvaret för företagets laboratorium och tekniska avdelning. Den 
tekniska avdelningen kommer i framtiden att bestå av tekniska chefen Flemming Ilsøe 
(byggnadsingenjör) och tekniska projektledaren Mikael Noe (murare och konstruktör).

Bornholm Köpenhamn Hjørring
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