Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Markplanering har upprättat ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt FR2000
Certifikatnr. FR0323.
Kvalitetspolicy
Markplanering ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett
långsiktigt företagsperspektiv. För oss är inget uppdrag för litet eller för stort: våra kunder
sträcker sig från den enskilda villaägaren till stora företag och organisationer, och allt där
emellan. Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav. Alla ska få absolut bästa service.
Alla våra uppdrag genomförs så att de, med kundens medgivande, kan utgöra framtida
referensuppdrag i vår marknadsföring.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs. Genom att
följa och utveckla vår kvalitetspolicy kan vi förbättra vår service.
Miljöpolicy
Markplanering ska verka för att förebygga föroreningar och undvika onödig belastning på
natur och miljö.
Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika anläggnings- och skötselarbeten
kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet, samt vid drift
och underhåll av utemiljö.
Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vi ställer samma krav på leverantörer och
eventuella underentreprenörer som vi ställer på oss själva.
Markplanering strävar efter att ligga i framkant avseende miljöhänsyn. Till exempel har vi
nyligen investerat i en maskin som använder hett vatten för ogräsbekämpning, något som är
både effektivt och miljövänligt. Miljöaspekter ska alltid beaktas vid val av material och tjänster.
Vi skall hushålla med råvaror och undvika onödigt spill. Avfall källsorteras och trädgårdsavfall
komposteras.
Vi involverar och utbildar fortlöpande alla medarbetare inom företaget i miljöarbete. Genom
alltid utveckla miljöpolicyn kan vi ytterligare vässa Markplanerings miljöarbete.
Arbetsmiljöpolicy
Markplanerings policy är att vid alla situationer skall sätta människan i centrum. Vi skall alltid
minimera kända risker, genom att tillämpa goda arbetsmetoder och använda lämpliga skydd.
All personal ska vara delaktig i vår strävan att ha en god och trivsam arbetsmiljö. Förbättringar ska alltid eftersträvas.
Alla medarbetare ska ha den kompetens som krävs. Alla ska hållas uppdaterade om
gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet och se till att dessa följs. På så sätt
reducerar vi risken för arbetsskador och sjukdomar. Detta skall leda till att sjukfrånvaron blir
låg, samt att medarbetarna är trygga och trivs på sin arbetsplats.
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