
 

 
 

Falks Markentreprenad AB:s Miljöpolicy 
 
Det lilla företagets engagemang med det stora företagets resurser 
 
Vi utför alla typer av markarbeten, schaktning, rörläggning, grundläggning, grov- och finplanering, 
dränering av hus samt infrastruktur osv. Våra kunder är kommuner, företag och privatpersoner 
inom vår region. 
Alingsås, Vårgårda, Borås, Herrljunga och Ulricehamn är vi oftast i men vi utför även en del 
arbeten mot Göteborg och Trollhättan. 
Vi arbetar utifrån färdiga ritningar eller kundens önskemål där vi projekterar hela projektet, 
antingen på fast pris eller löpande räkning. 
Vi har en grustäkt i Vårgårda, Tumbergs grus, där vi producerar och återvinner material som 
förbrukas i projekten. I Alingsås och Ljung har vi anläggningar där vi återvinner material från 
anläggningsarbeten. 
Vi är ett företag med lång erfarenhet, hög kompetens och vi tar ett stort ansvar för kvaliteten i 
våra leveranser. 

 Vi sätter kunden i fokus hos oss 

 
Vi vill arbeta nära våra kunder och hjälpa till att utveckla deras produkter mot ett grönare 
alternativ med hjälp av vår kunskap och erfarenhet. Vi följer som minst alltid lagar och 
förordningar och uppsatta gröna krav i projekten. 
 

 Vi har högt uppsatta mål och vi driver oss mot ständig förbättring 

 
Vi har ett högt engagemang och vi har högt satta gröna mål. Vi driver oss mot ständig förbättring i 
vårt gröna arbetssätt med stöd av vårt miljöledningssystem. Vi vill vara delaktiga i framtida mer 
miljövänliga lösningar och arbetssätt, Vi är medvetna om att det som är grönt idag inte kommer 
att räcka imorgon. 
 

 Vi tar ansvar 

 
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet och vi ställer höga krav på oss 
själva och våra underentreprenörer. 
 

 Vi har hög kompetens 

Vi har hög kompetens i vår verksamhet och utbildning och utveckling pågår löpande för våra 
medarbetare. 
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