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Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året!
Vi hoppas att alla jul- och nyårshelger varit sköna och avkopplande och att det nya året har börjat
bra. Själva är vi åter i full produktion i alla våra projekt och vi ser fram emot en arbetsintensiv vinter
och kommande vår.

I år satsar vi extra på bra arbetsmiljö
Parallellt med vår löpande verksamhet ska vi i år certifiera vårt ledningssystem för arbetsmiljö
enligt standarden OHSAS 18001. Standarden uppfyller alla lagkrav som Arbetsmiljöverkets
föreskrift AFS 2001:1 ställer på ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi räknar med att vår arbetsmiljöcertifiering blir klar under våren.
Certifieringen innebär att ett oberoende certifieringsorgan granskar vårt systematiska arbetsmiljöarbete via en årlig revision och en mera genomgripande revision vart tredje år. Däremellan genomför vi löpande interna arbetsmiljörevisioner varje kvartal. Detta ger oss en kontinuerlig och direkt
återkoppling av hur bra vi arbetar med arbetsmiljöfrågor i företaget – hur det fungerar, vad vi kan
förbättra och vad vi ska åtgärda för att bli ännu bättre.
Med hjälp av standarden inför vi ett systematiskt arbetssätt för att tidigt upptäcka och förebygga
risker så att vi ständigt förbättrar vår arbetsmiljö.
Med en bra arbetsmiljö skapar vi ännu bättre förutsättningar även för vårt löpande kvalitets- och
miljöarbete. En bra arbetsmiljö är också bra för engagemanget och delaktigheten i företagets
utveckling, där vårt mål är friska medarbetare i ett sunt och välskött företag.

Bra arbetsmiljö ger bättre totalkvalitet
Naturligtvis är målet med vår arbetsmiljöcertifiering också
att det ska bli bra för våra kunder. Med en bra arbetsmiljö
i våra verkstäder och ute på våra arbetsplatser gör vi helt
enkelt ett bättre arbete.
Med noggranna riskbedömningar, där vi åtgärdar och förebygger risker blir arbetet tryggare och trivsammare hos
oss och när vi arbetar hos våra kunder. Det gör att vi kan
utföra arbetsuppgifterna effektivare och skonsammare
och därmed leverera en ännu bättre totalkvalitet i alla
våra fönsterprojekt.

Vi lägger all vår energi på fönster!
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