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Kvalitetspolicy
Som en kompetent och ledande leverantör med lång och gedigen erfarenhet av kvalificerad
tillverkning inom verkstadsindustrin, ska vi arbeta som en lärande organisation, där uppfyllande av
fastställda mål samt arbete med ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Detta uppnår vi
på följande sätt:
 Med hjälp av vår breda produktionsverksamhet och unika kompetens hjälper vi kunderna med
konkurrenskraftiga helhetslösningar enligt deras behov och förväntningar.
 Med hjälp av vårt strukturerade arbetssätt tar vi lärdom av det som sker, och ständigt arbeta
mot bättre leveransprecision och kvalitet på produkter vi levererar.
 Våra intressenter ska uppleva oss som en engagerad och förtroendeingivande affärs- och
samarbetspartner.
Miljöpolicy
Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan så långt som det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt. Detta uppnår vi på följande sätt:
 Vi arbetar med att identifiera och följa gällande miljölagstiftning, förordningar och övriga
bestämmelser som berör vår verksamhet.
 I vår strävan att värna om jorden och dess naturresurser, arbetar vi ständigt för att minska
urtaget av naturresurser och användningen av miljöpåverkande produkter och energi i vår
verksamhet, att transportera gods på det minst miljöpåverkande sättet.
 Där så är möjligt, samarbetar vi med leverantörer i närområdet, samt som har en uttalad
miljöambition och köper miljöanpassade artiklar, råvaror och tjänster.
Arbetsmiljöpolicy
Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att kunna erbjuda våra medarbetare ett
stimulerande arbete med en trygg och säker arbetsmiljö. Detta uppnår vi på följande sätt:
 Att gällande lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för vårt
arbetsmiljöarbete.
 Att arbeta för att alla medarbetare ska känna trygghet, gemenskap, delaktighet i sitt arbete och
har möjlighet att utveckla sin kompetens.
 På regelbundna personalmöten diskuteras arbetsmiljö-, personal-, produktions- och övriga
frågor.
 Att vi kontinuerligt utvärderar arbetsmiljöarbetet, samt tar fram nya mål.
Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.
Denna policy omvärderas regelbundet efter att underlag från de ovan tre nämnda områden
sammanställts.
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