
Affärsidé 

 

Nyströms skall med höga krav på kvalitet, miljöarbete, leveranssäkerhet, 

kostnadseffektivitet och god lönsamhet för både Nyströms och våra kunder vara 

en ledande tillverkare av legoprodukter i pressgjuten aluminium. 

Vår inriktning är mot möbel- och verkstadsindustri i Europa. 

 
 

Kvalitets- och miljöpolicy 
 

Nyströms vill att alla våra kunder, leverantörer och övriga intressenter skall se 

oss som en professionell, pålitlig och tillmötesgående samarbetspartner . 

Detta gör vi genom att arbeta på följande sätt: 
  

 Sätta kunden i centrum. 

 Leverera produkter och tjänster med en kvalitet som motsvarar kundens 

förväntningar. 

 Vara effektiva i våra processer för produktion och logistik så att vi 

minimerar utsläppen till miljön från vår verksamhet. 

 Hålla en hög teknisk standard genom att hålla oss ajour med nya tekniker 

och produktionssätt. 

 Se till att all vår personal löpande får den information och utbildning 

som behövs för att säkerställa ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. 

 Ställa krav på våra underleverantörer som motsvarar de krav som vi 

ställer på vår egen verksamhet. 

 Arbeta långsiktigt med att utveckla vårt ledningssystem. 

 Arbeta med ständiga förbättringar när det gäller effektivitet, kvalitet och 

miljö. 

 Minst uppfylla alla tillämpliga lagar, bestämmelser och andra krav. 

 

 

Arbetsmiljöpolicy 
 

Personalen inom Nyströms utgör den viktigaste resursen i verksamheten. 

Arbetsmiljön ska vara säker och utvecklande. 

Därför skall verksamheten vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god 

arbetsmiljö för hela personalen. 

En god arbetsmiljö är relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer och 

måste sättas i relation till arbetets natur och till den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället. 

Faktorer som delaktighet, jämställdhet och jämlikhet är av stor betydelse. 

Arbetsmiljöarbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Nyströms 

verksamhetsplanering. 

Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet skall finnas tillgängligt inom 

Nyströms. 

 
Leif-Håkan Johnsson 
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