
 

 
 

Falks Markentreprenad AB:s Verksamhetspolicy 
 

 
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 arbetar för att ha säkerheten i fokus  

 
Vi vill arbeta säkert eller inte alls. Vi följer som minst alla regler och föreskrifter. Vi är angelägna 
om att schakta säkert i våra projekt. Vi har ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 

 Vi sätter kunden i fokus 

 
Vi vill arbeta nära våra kunder och bidra till att utveckla deras produkter med hjälp av vår kunskap 
och erfarenhet. Vi följer som minst våra intressenters bindande krav. 
 
 

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

 
Vi driver oss mot ständig förbättring i både våra kunders nöjdhet och i vårt arbetssätt samt vårt 
kvalitetsledningssystem. Vi vill vara delaktiga i framtida rationella lösningar och kostnadseffektiva 
arbetssätt. 
 
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 har ett högt engagemang och vi vill hela tiden arbeta säkrare och smartare. Vi driver oss mot 
ständig förbättring i vårt arbetssätt med stöd av vårt arbetsmiljöledningssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 Vi tar ansvar 

 
Vi ställer höga krav på oss själva och våra underentreprenörer och leverantörer och vi tar alltid ett 
helhetsansvar för vårt uppdrag. Med hjälp av vår gedigna erfarenhet men också vår nyfikenhet på 
nya lösningar gör att vi tillgodoser våra kunders behov. 
 
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet och vi ställer höga krav på oss 
själva och våra underentreprenörer och leverantörer. 
 
Att ta ansvar för arbetsmiljön i alla delar av vår verksamhet är viktigt för oss på Falks 
Markentreprenad. Vi ställer höga krav på oss själva och våra underentreprenörer och leverantörer. 
Vi ska må bra och kunna arbeta i våra olika roller så länge vi själva vill. 
 
 
 
 

 Vi har hög kompetens 

Vi har hög kompetens i vår verksamhet men arbetar ändå med ständiga förbättringar. Utbildning 
och utveckling pågår löpande för våra medarbetare. Detta gäller både kvalité, miljö och 
arbetsmiljö. 
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