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KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY 

Eftersom företaget arbetar med miljöfrågor är kvalitets- och miljöfrågor viktiga. Vi 

kommer dock inte att certifiera vare sig vårt kvalitetslednings- eller miljölednings-

system, eftersom en sådan certifiering inte är anpassad för små tjänsteföretag. Däremot 

kommer vi att arbeta i enlighet med målsättningarna i ISO miljö- och kvalitets-

ledningssystem.  

 

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE 

 

Vår övergripande policy är att genomföra våra arbeten med hög kvalitet byggt på god 
miljökunskap. För detta fordras att vi själva fördjupar och underhåller vår miljökunskap 
men även att vi delger nya rön till våra kunder.  

 

 

 

MÅL OCH RUTINER I VÅRA UPPDRAG  

Vi ska genomföra våra åtaganden med mycket gott resultat vad gäller miljö och kvalitet. 
Leverans av uppdragen ska ske inom de ekonomiska och tidsmässiga ramar som angetts. 
För att göra detta ska vår manual med rutiner för uppdragen följas. Manualen innehåller 
bl.a. följande rutiner: 

  följa ABK 2009 

  arbeta effektivt och med god ordning, t ex vad gäller redovisning av tid och ekonomi samt 
dokumenthantering 

  ha hög kvalitet då det gäller säkerhetstänkande och god arbetsmiljö 

  meddela beställaren så snart som möjligt vid förändringar som kan påverka uppdragets 
tidsutsträckning, ekonomi eller kvalitet 

  ha en hög miljökompetens inom projekten genom att dels hålla vår egen kompetens hög, 
dels använda oss av duktiga underkonsulter när vi saknar egen kompetens 

  minimera användningen av energi, vatten och material så långt det är möjligt med de 
ekonomiska, tidsmässiga och tekniska begränsningar som finns i uppdragen 
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KVALITETS- OCH MILJÖARBETE PÅ KONTORET OCH I FÄLT 

Då Conec är ett familjeföretag och vi har kontoret hemma, är miljöstrategin densamma som för 
familjen privat. 

  Backup av datorerna görs kontinuerligt. Avslutade projekt sparas på lämpligt medium. 

  I fält ska alltid välladdad mobil tas med, mobilabbonemang med god täckning väljs. Ensamarbete 
ska undvikas om möjligt. Färdplan ska lämnas till anhörig om inte ensamarbete går att undvika. 
Skyddsutrustning som flytväst, isdubbar m.m. ska användas om det är möjligt. Fordon ska vara 
besiktigade. Fordon ska framföras i enlighet med gällande trafikförordningar. Uppställning av 
fordon på väg ska ske på sådant sätt att trafikolycka ej uppstår. Detta innebär att fordonet i 
möjligaste mån ställs i p-ficka. Vid arbete inom väg- och järnvägsområde ska föreskrifter från 
Vägverket respektive Banverket tillämpas.  

  Det innebär att vi källsorterar våra sopor i kartong, tidningspapper, metall, glas, plast, pantreturer, 
miljöfarligt, elektroniskt avfall, etc. Dessutom använder vi en kompost för matrester. 

  Då det gäller inköp till företaget väljer vi miljölösningar om de kan uppfylla de kvalitetskrav vi 
ställer och om det är rimligt ekonomiskt och praktiskt att skaffa produkterna. 

  Vårt uppvärmningssystem bygger på direktverkande el, men vi har också två täljstenskaminer 
och en vedspis som får hjälpa till att hålla varmt. Successivt har vi tänkt se hur vi kan göra huset 
mer energisnålt. Vi har tilläggsisolerat vinden, hösten 2005 installerat en luft/luft-värmepump, 
samt 2007 tilläggsisolerat huset och bytt till mer energihushållande fönster och dörrar. Från 2004 
använder vi vindkraftsproducerad elenergi. 

  I möjligaste mån använder vi kollektivtrafik inom Stockholmsregionen, annars blir det någon av 
familjens bilar - en bensindriven Kia Venga, årsmodell 2011 som drar ca 0,59 l/mil och en 
dieseldriven Suziki Grand Vitara med partikelfilter årsmodell 2006. Vi har försökt välja så 
bränslesnåla bilar som möjligt, men med tanke på bl.a. vissa fältarbeten har vi vid nyinköpet 
2007 trots allt valt en fyrhjulsdriven bil som drar ca 0,80 l/mil. 
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MILJÖPROGRAM 

Vårt mål är att ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöledningssystem genom årlig utvärdering.  

 

Under 2019 är vår målsättning att: 

1. Underhålla och fördjupa vår egen miljökunskap. 

2. Öka den biologiska mångfalden på Sjöbacken. 

3. Klimatkompensera bilåkningen och våra längre resor. 

4. Lära oss mer om ekologiskt byggande genom torpet Sundbybergs omvandling till modernt 
boende.  
 

Utvärdering av mål för 2018 

1. Underhålla och fördjupa vår egen miljökunskap. 

I samband med projektsamarbete med Landskapslaget under året har många diskussioner 
om hur landskapsbild, framkomlighet och biologisk mångfald kan utvecklas tillsammans 
tagits. 

2. Öka den biologiska mångfalden på Sjöbacken. 

I år har vi aktivt tagit ner fler träd för att öppna upp marken för ljuset gjorts. Detta har dock 
fått följas av slyröjning och vasslåtter. Det torra året har också medfört att lövet kunde 
användas tillhästfoder. 

3. Klimatkompensera bilåkningen och våra längre resor. 

För att på något sätt kompensera de utsläpp som är oundvikliga har vi klimatkompenserat 
både för resor inom tjänsten och privat.  

4. Lära oss mer om ekologiskt byggande genom torpet Sundbybergs omvandling till modernt 
boende. 

Under påsken 2018 kunde familjen flytta in Sundby naturhus. En första odlingssäsong var 
möjlig att göra. Flera reportage om huset gjordes i både tidskrifter (Kloka Hem) och som 
TV-program (amerikansk). På hemsidan http://www.sundbynaturhus.se kan du läsa mer. 

http://www.sundbynaturhus.se/

