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ALUFACADESEKTIONEN 
HJÆLPER DIN VIRKSOMHED HELT 
FREM I EN INNOVATIV BRANCHE

ALUFACADESEKTIONEN GIVER DIG EN STEMME OG ET STED AT HØRE TIL:

 > Vi samler branchen og optager virksomheder inden for bl.a. alufacader, glas
facader og pladebeklædninger. Andre virksomheder med tilknytning til alu
facadearbejde i byggesektoren kan optages som interessemedlemmer.

 > Vi varetager dine interesser inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/tek
nisk udvikling samt aftaleretslige forhold.

 > Vi er dit bindeled til alle øvrige dele af bygge og anlægssektoren, der er samlet  
i DI Byggeri. 

 > Vi kæmper for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds og erhvervs
politiske interesser.

 > Vi er din videnbank i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, 
garantiordninger og miljøforhold m.v., at virke for medlemsvirksomhedernes 
interesser på det interne og eksterne miljøområde.

 > Vi giver dig netværk blandt Alufacadesektionens medlemsvirksomheder.

SOM MEDLEM AF ALUFACADESEKTIONEN STÅR DU STÆRKERE INDEN FOR:

 > Rådgivning og netværk – også via Dansk Byggeindustri, DI Byggeri og DI

 > Eksport og internationale forhold

 > Uddannelse og rekruttering af elever

 > Interessevaretagelse

 > Miljø og cirkulær økonomi

ALUFACADESEKTIONEN  
er en sektion i branchesam
men slutningen Dansk Bygge
industri, der fokuserer på at 
styrke produktiviteten hos de 
enkelte medlemmer og i hele 
branchens værdikæde. Vi ar
bejder tværfagligt mellem sek
tionerne og skaber værdi for 
medlemmerne med aktivite
ter, som kan hjælpe i hver
dagen og inspirere i forhold  
til fremtiden. 

Vi er også en integreret del af 
DI Byggeri, der er bygge og 
anlægssektorens største bran
chefællesskab, og i DI, der er 
Danmarks største erhvervs  
og arbejdsgiverorganisation. 
Sammen står vi stærkt, når vi 
varetager medlemmernes in
teresser over for lovgivere og 
myndigheder lokalt, nationalt 
og internationalt.

http://di.dk
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ALUFACADESEKTIONEN GIVER DIG 
MEDINFLYDELSE PÅ DIN EGEN HVERDAG
VI STILLER SKARPT PÅ:
Omkostninger, fornyelse og produktivitet

 > Vi styrker samarbejdet mellem virksomheder og 
forskning om automatisering, materialeviden mv.

 > Vi er løbende i dialog med politikere om, hvordan 
grønne skatter og afgifter kan komme til at matche 
virksomheder og brancher med høj miljøprofil.

 > Vi er imod administrativt bøvl og letter selv din 
hverdag med digitale og printklare blanketter,  
skemaer og kontrakter. 

Politisk forvaltning og regulering

 > Vi arbejder for en offentlig administration med  
fokus på løsninger til gavn for virksomhedernes 
vækstmuligheder og færre administrative byrder.

 > Vi kæmper imod særregler og overimplementering 
af EUregler.

 > Vi bakker op om en mere effektiv håndtering af  
affald som ressource, så endnu mere kan gen
anvendes – også som råmaterialer til miljøvenlige 
og cirkulære byggematerialer.

Medlemmernes interessevaretagelse nationalt  
og internationalt  

 > Vi styrker medlemmernes eksport og import ved  
at håndtere barrierer i form af f.eks. love og regler  
i samarbejde med agenter og distributører. Som 
medlem har du tillige adgang til DI’s brede udbud 
af eksportservice, markedsudvikling og internatio
nale kontorer.

 > Vi finder samarbejdspartnere, som kan være med 
til at drive en kontinuerlig udvikling af alufacade
branchen gennem tværfaglige udvalg og andre akti
viteter.  

Synliggørelse af branchens værdiskabelse

 > Vi viser danskerne, at vores branche bidrager til 
bygge og anlægssektorens cirkulære økonomi og 
reducerede CO2udlening, samt at vores branche 
generelt skaber værdi for Danmark.

 > Vi fremmer kendskabet til facadebeklædning og  
informerer om  uddannelsesmulighederne i bran
chen – fra lærling til leder.

 > Vi er blandt initiativtagerne bag den årlige Alumi
nium Byggepris.
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Alufacadesektionen optager medlemmer i alle størrelser fra den lokale mester til den landsdæk
kende og internationale entreprenør. Du vælger selv, om du blot vil være ”med i klubben” eller vil 
være aktiv med netop dine interesser. 

Sektionen arbejder for, at du kan uddanne og rekruttere de bedste ansatte, kan udvikle de mest 
innovative arbejdsmetoder og har adgang til de bedste materialer og redskaber. På den måde er vi 
med til at sikre, at du fortsat vinder opgaver på trods af øget konkurrence fra både ind og udland.

Som branche uddanner vi med stolthed, og i Alufacadesektionen kan du være aktiv i bl.a. vores 
undervisningsteam og på temadage. Sektionen har medvirket til, at vores medlemmer nu kan til
byde en Alubyggeruddannelse.

Få endnu mere at vide om vores sektion, vores branche og vores  
muligheder på Alufacadesektionen.dk – eller scan QRkoden:

Kontingent: 
Medlem: Alufacadesektionens grundkontingent 5.500kr. pr. år plus lønsumskontingent 0,03% 
(i alt maks. 20.000kr.)

Interessemedlemmer betaler ikke lønsumskontingent.

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Jesper Hald
Sektionskonsulent
Mail: jerh@di.dk
Tlf. 2033 5685

BLIV MEDLEM
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