Kvalitets och miljöpolicy för Specialistmålarna i Linköping AB
Vi på Specialistmålarna känner ett ansvar att alltid måna om vår miljö.
Som måleriföretag handskas man med kemikalier som kan utsätta vår
miljö för belastning. Därför är det extra viktigt för oss att omsätta vårt
ansvarstagande till praktisk handling när vi genomför våra arbeten.
För dig som är kund betyder det att vi utför vårt uppdrag på bästa sätt
med minsta möjliga påverkan på vår miljö. Vi arbetar med de bästa
materialen och har en pågående dialog med våra leverantörer.
Vi sorterar allt avfall för återvinning.
Utöver vårt miljötänkande har vi kvalité som ledstjärna i vårt arbete.
Ordet kvalitet betyder för oss att genomföra bra arbete till rätt kvalitet
som både vi och kunden är nöjda med. Det är viktigt att ge kunden en bra
service i alla lägen. Kvalitet är också att vårda miljön med ett miljövänligt
arbetssätt. För oss är även personalens trivsel och möjlighet att ständigt
kunna utvecklas en viktig del i vårt kvalitetstänkande.
Företagets miljöpolicy
Att kontinuerligt arbeta för att använda miljöcertifierade produkter som så
lite som möjligt påverkar miljön negativt.
Att ha insyn i och påverka beställare och underentreprenörer om att välja
produkter och arbetssätt som är så miljövänligt som möjligt.
Att vid varje tillfälle ett produktval görs kontrollera att det är det mest
optimala vad gäller miljöhänsyn.
Att vid transporter tänka miljösmart dvs. samåka om möjligt, passa på att
utföra arbetet i följd för att minska transportsträckor och inte minst
använda fordon med drivmedel som är miljövänligt. Vår personal utbildas
kontinuerligt i frågor kring miljö.

Företagets kvalitetspolicy
Att behålla och utveckla företagets höga kvalitetstänkande i det egna
arbetet såväl som med att följa kundens krav.
Att utveckla kvalitetskrav så att de om möjligt förbättras.
Att informera beställare och underentreprenörer om de kvalitetskrav som
är uppställda och att följa dessa.
Att försöka påverka beställare att inte enbart välja billigaste alternativet
vid upphandlingar då detta kan vara oförenligt med gällande kvalitetskrav.
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