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Verksamhetspolicy

Affärsidé:
Företagets affärsidé och policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har successivt vuxit fram i
samverkan med kunder och de anställda.
”PP Såg & Borr skall erbjuda våra kunder en totallösning inom håltagning, rivning och
återvinning samt medverka till ett hållbart samhälle genom att använda modern teknik och en
välutbildad och ansvarskännande personal.
Vi skall utföra våra tjänster på ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöriktigt sätt.”
Våra kunder är bl.a. Byggnadsentreprenörer, Industrier och Fastighetsägare m.fl.
PP Såg & Borrs KMA Manual syftar till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att PP Såg
& Borr alltid levererar en produkt eller tjänst som uppfyller krav ställda av kunder och
myndigheter.
Verksamheten grundas på systematisk arbetsplanering, egenkontroll och
utförandedokumentering och skall genom uppföljning ge erfarenhetsåterföring. Genom
måluppföljning följer vi effekten av vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Kvalitetspolicy:
• Rätt arbete
• Rätt sätt
• Rätt tid
Rätt arbete: Arbetet utförs enligt beställarens önskemål och myndigheternas krav.
Rätt sätt: Arbetet utförs enligt regelverk och genom ett ständigt förbättringsarbete för att
uppnå uppsatta mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Rätt tid: Arbetet utförs enligt beställarens önskemål och tidplan.
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Verksamhetspolicy

Miljöpolicy:
Vi skall:
•

Verka för selektiv rivning, återvinning av rivningsmaterial, samt källsortering av sopor
och avfall.

•

Minska uttag ur naturtäkter genom att använda metoder för krossning av mineraliska
rivningsmaterial, för att bygga av vägar och planer.

•

Arbeta på ett sätt som leder till minskade transporter.

•

Utbilda personalen.

•

Använda miljöanpassade metoder, material och utrustningar för att uppmuntra det
naturliga kretsloppet.

•

Följa gällande miljölagar och föreskrifter som berör vår verksamhet.

•

Arbeta aktivt för att uppnå våra fastställda miljömål med ett ständigt
förbättringsarbete.

Arbetsmiljöpolicy:
•

Hos PP Såg & Borr ska hela arbetsprocessen, från planering till genomförande, med
miljön och personalens säkerhet i fokus.

•

Vi skall med utbildning, ökad kompetens och aktivt arbetsmiljöarbete förebygga och
minimera skador på vår personal.

•

Vi skall använda och utveckla metoder och maskiner för att nå våra mål.
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