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Miljö- och kvalitetspolicy
Hedboms Måleri AB utför all typ av måleriarbete; brandskyddsmålning, underhållsarbete både inomhus
och utomhus samt kakel och klinkerarbete. Vi arbetar aktivt för att effektivisera vår verksamhet och
för att medverka till en hållbar utveckling. Vi ser det som vår skyldighet att minska vår miljöpåverkan
så långt det är ekonomiskt rimligt.
I vårt miljöarbete strävar vi efter att minska våra utsläpp och ständigt förbättra och utveckla vårt
miljöengagemang i alla företagets processer. Detta gör vi genom att:
•
•
•

miljölagstiftningen och övriga krav ses som ett minimikrav
utveckla handlingsinriktade miljömål
ställa miljökrav på våra intressenter och samarbetspartners och informera våra
underleverantörer om vår miljöpolicy före vi beslutar om samarbete
ständig kompetensutveckling inom miljöområdet för våra anställda
varje anställd ansvarar för att följa vår miljöpolicy i sitt dagliga arbete
miljöhänsyn skall integreras i verksamhetens alla faser
arbeta extra hårt med de aktiviteter som innebär störst miljöpåverkan i vårt arbete;
effektivisering av transporter samt att minska vårt användande av kemikalier

•
•
•
•

Vårt kvalitetsarbete handlar om att sätta kunden i centrum och ständigt förbättra och effektivisera
vår verksamhet. Vi strävar efter att vara våra kunders förstahandsval. Detta gör vi genom att:
•
•
•

vara pålitliga i uppgifter om tidsåtgång, priser, företagets arbetssätt och leveranstider.
ha fungerande rutiner för kommunikationen mellan medarbetare och ut mot kund
regelbundet utvärdera våra leverantörer och underleverantörer för att säkra att de når upp
till de kvalitetskrav vi satt upp för samarbetspartners
uppfylla lagkrav och de krav kunder ställer på utförande och resultat
sätta upp kvalitetsmål kring kvalitetsfrågor som ökad kundnöjdhet och effektivare
administration av arbetet
alla medarbetare är medvetna och engagerade i vår strävan efter ständig förbättring

•
•
•
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