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KVALITETSPOLICY
Bäckström Anläggning ska, genom enkla regler och rutiner, bibehålla och förbättra
vårt goda rykte i branschen samt ha långsiktiga och utvecklande relationer med våra
kunder och leverantörer.
Våra medarbetare är, och måste vara, yrkeskunniga!
Detta uppnår vi genom att








Alla arbetar enligt ett enkelt, tydligt och effektivt ledningssystem
Utföra arbeten till rätt pris och kvalitet, med egen personal och UE, som
analyserar, styr och dokumenterar arbetet på en enkel med riktig nivå.
Ständigt arbeta för förbättring i byggprocessen och aldrig acceptera fel.
Om fel ändå uppkommer, åtgärda dessa omedelbart, och se till att de ej kan
upprepas.
Varje medarbetare skall vara medveten om och ta ansvar för kvalitén på sitt
arbete.
Varje medarbetare skall ha kunskap samt de hjälpmedel som erfordras för att
kunna utföra ett felfritt arbete.
Varje medarbetare skall kunna påverka och förbättra effekten av sitt arbete.
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MILJÖPOLICY
Bäckström Anläggning AB ska, genom sin mångåriga tradition inom markbyggnad
och människorna i organisationen, med erfarenhet och engagemang bidra till att
byggnader och anläggningar under sin livslängd, i minsta möjliga mån, påverkar
miljön negativt.
Detta uppnår vi genom att







Uppfylla lagkrav samt hålla kompetensen inom miljöområdet uppdaterad inom
företaget och därmed skapa förståelse och engagemang kring miljöfrågor.
I första hand undvika att restprodukter uppkommer, och i andra hand sortera
dessa så att återvinning underlättas. Produkter skadliga för människa och miljö
skall tas om hand på ett betryggande sätt.
I första hand använda oss av kemiska produkter, material och varor, metoder
och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
Använda oss utav leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är
miljömedvetna.
Varje år, på ledningsnivå, gå igenom, följa upp och förbättra vårt miljöarbete.
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ARBETSMILJÖPOLICY
Medarbetarna och kunderna ska uppleva att Bäckström Anläggning AB är ett företag
med hög säkerhet och god arbetsmiljö.
Detta uppnås genom att








Medarbetarna skall vara delaktiga i planerings- och arbetsprocesserna för att öka
motivation, engagemang och samarbete samt kunna ta ett större ansvar för
arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatserna.
Mål och handlingsplaner avseende arbetsmiljön ska utarbetas och spridas i
företaget så att alla får del av och kan verka efter dessa.
Riskfyllda arbeten ska kartläggas och utvärderas. Därefter ska åtgärder vidtas för
att minimera riskerna på arbetsplatserna.
Arbetsmiljöarbetet ska följas upp på ett sådant sätt att ständig och varaktig
förbättring möjliggörs.
Lagar och andra krav inom arbetsmiljöområdet ska uppfyllas.
Målet för företagets arbetsmiljöarbete ska vara att minimera antalet arbetsskador
samt verka för att få friska medarbetare som trivs med sitt arbete.
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