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Lokal kunstner hjælper Alfa Laval i 
Nakskov med at illustrere ny strategi  
 
Restprodukter og råvarer som membraner, pap, MBR-plader og plastik har fået nyt liv 
hos Alfa Laval i Nakskov, der med hjælp fra den lokale billedkunstner Lotte Madsen 
har omsat dem til illustrationer af virksomhedens nye strategi. Det skete fredag ved et 
stort medarbejderarrangement, hvor en række strategiworkshops blev rundet af med 
en høstfest, der både markerede en ny strategiperiode og et velkommen tilbage efter 
corona. 
 
Hvordan sørger man for, at en ny strategi kommer helt ned i hænderne på 121 
medarbejdere? Man kunne eksempelvis alliere sig med en lokal billedkunstner, som sammen 
med medarbejderne skal skabe tre kunstværker, der hver især illustrerer tre fokusområder i 
den nye strategi – øget indtjening, øget ordretilgang og øget diversitet blandt medarbejderne.  
 
Denne fremgangsmåde blev afprøvet med succes hos Alfa Laval i Nakskov, der i fredags 
markerede overgangen til en ny strategiperiode med en række workshops og en høstfest, 
som også satte fokus på det sociale fællesskab oven på et udfordrende coronaår. 
 
- Der har været stor efterspørgsel fra medarbejderne på sociale arrangementer, som jo 
desværre har været vanskelige at afholde i løbet af det seneste års tid. Det var derfor en stor 
fornøjelse at kunne samle alle vores dygtige og engagerede medarbejdere og kickstarte den 
nye strategi på en lidt anderledes måde, siger Stine Grønnemose, direktør for Alfa Laval i 
Nakskov. 
 
På fredagens strategidag var det den lokale billedkunstner Lotte Madsen, som stod i spidsen 
for en workshop for medarbejderne, som ved brug af restprodukter fra virksomhedens 
produktion skabte tre kunstværker. Det meget konkrete arbejde med værkerne var en 
anledning til at lade medarbejderne reflektere og tale om, hvordan de hver især kunne 
bidrage til udmøntningen af den nye strategi. 
 
- Vi ville gerne skabe rammerne for, at medarbejderne fik de bedste forudsætninger for 
virkelig at få den nye strategi ind under huden. Én ting er at få nye målsætninger præsenteret 
ved et fælles møde – noget andet er helt specifikt at få fingrene i det, forklarer Stine 
Grønnemose.  
 
Alfa Laval i Nakskov er koncernens globale center for membranfiltrering, en avanceret form 
for filtreringsteknologi, som bruges til at separere væsker til blandt andet fødevareindustrien 
og den farmaceutiske industri. Der er store ambitioner om vækst og udbredelse af 
membranteknologien i den nye strategi, som også bidrager til flere arbejdspladser i og 
omkring Nakskov i den kommende tid. 
 
- Som en af byens største arbejdspladser har vi løbende behov for yderligere arbejdskraft, og 
aktuelt er vi faktisk på jagt efter hele otte nye medarbejdere fordelt på tværs af 
organisationen, siger Stine Grønnemose.  
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Om Alfa Laval  
Alfa Laval-koncernen er en førende global leverandør af højkvalitetsprodukter inden for blandt 
andet varmeoverførsel, separation og væskehåndtering. Alfa Laval er aktiv inden for energi-, 
marine, føde- og drikkevare- såvel som spildevandsindustrien og tilbyder sin ekspertise, produkter 
og service til en bred vifte af kunder verden over. Vi arbejder konstant med at optimere processer, 
skabe ansvarlig vækst og drive udvikling – og ønsker altid at gå den ekstra mil for at støtte kunder i 
at nå deres forretningsmæssige og bæredygtighedsmål. 
 
Alfa Lavals innovative teknologier er dedikeret til at rense, raffinere og genbruge materialer, og 
fremmer en mere ansvarlig brug af naturens ressourcer. Vores løsninger bidrager til forbedret 
energieffektivitet og varmegenvinding, bedre vandbehandling og reducerede emissioner. Dermed 
accelererer Alfa Laval ikke kun succes for sine kunder, men også for mennesker og planeten. Vi 
arbejder på at gøre verden bedre, hver dag. Det kalder vi ”Advancing Better” TM med Alfa Laval. 
 
Alfa Lavals danske selskaber er ejet af Alfa Laval Corporate AB, der er børsnoteret på Nasdaq 
OMX og har hovedsæde i Lund. Alfa Lavals produkter sælges i over 100 lande, hvoraf over 50 af 
dem har deres egne salgsorganisationer. 
 
Alfa Laval beskæftiger ca. 16.700 ansatte på verdensplan med hovedvægt i Sverige, Danmark, 
Kina, Indien og Nordamerika. Koncernen omsatte i 2020 for SEK 41,5 mia. 
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