
 
VERKSAMHETSPOLICY 

 
Vår verksamhetspolicy vilar på vår vision och affärsidé, som vi vill förverkliga. 
 
Vi ska höja kvalitén i försäljnings- och produktionsprocessen och ha god 
kompetens hos våra medarbetare, erbjuda våra kunder produkter med  
hög teknisk kvalitet, samt tillgodose våra kunders krav och förväntningar på 
produkter, leveranstider och service. 
 
Vi ska föra en löpande dialog med våra leverantörer, som vi ställer samma 
krav på som på oss själva - att leverera rätt produkter i rätt tid. 
 
Vi ska ha nära kontakt med våra kunder, allt för att uppfylla - eller 
överträffa - deras krav.  
 
Vi ska inom hela verksamheten arbeta för ett effektivt utnyttjande av 
energi, råvaror och produkter. Vi ska sträva efter att använda produkter 
som ger mindre miljöbelastning och en bättre arbetsmiljö. 
 
Vi ska i vår verksamhet följa gällande författningar, lagar och andra krav. 
 
Vårt Verksamhetssystem ska vara grunden till vårt arbete med  
Ständiga Förbättringar - att uppnå allt bättre kvalitet i produkter och processer, 
samt förbättra miljön och vår arbetsmiljö genom att minska miljöpåverkan.
 
 ACTION POLICY  
Our action policy is based on our vision and mission, that we strive to  fulfil.  
 
We will improve the quality of sales and production, and have good skills of our employees, 
to offer our customers products with  high technical quality and meet our customers' 
demands and expectations for products, delivery times and service.  
 
We are in constant dialogue with our suppliers, we make the same  requirement that 
in ourselves - to deliver the right products at the right time.  We will have close contact 
with our customers, all to meet - or  exceed - their requirements. 
 
We are across the business working for an efficient use of  energy, raw materials and 
products. We will endeavor to use products  for reduced environmental impact and a 
better working environment.  
 
We' are in our operations complying with applicable statutes, regulations and other 
requirements.  
 
Our business system will be the foundation for our work with  Permanent Improvements 
- to achieve better quality in products and processes, and improving the environment 
and our work environment by reducing the environmental impact.
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