
  
 

 

      

 

KMA-POLICY 

Novorent erbjuder ändamålsenliga och miljövänliga lokaler i temporära moduluppställningar.   

Med fokus på hög kvalitet och omtanke om miljö, hälsa och säkerhet utvecklar vi smarta och hållbara 
modulsystem och lösningar som möter våra kunders behov och uppfyller myndigheternas krav. 

Vi är professionella och pålitliga i våra leveranser och vårt agerande skapar tillit och långsiktiga 
relationer med såväl kunder som leverantörer och andra intressenter. Tillsammans verkar vi för ett 
hållbart samhälle och på så sätt skapas nya affärsmöjligheter samtidigt som vi möter omvärldens 
förväntningar. 

För Novorent innebär det  
 Att vi arbetar målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar inom miljö, kvalitet och 

arbetsmiljö.  
 Att vi skapar ett personligt ansvar och engagemang hos medarbetarna genom utbildning och 

aktiv medverkan i KMA arbetet. 
 Att vi följer tillämplig lagstiftning och uppfyller bindande krav som vår verksamhet berörs av. 

Kvalitet & Miljö 
 Att vi tillgodoser våra kunders lokalbehov, är tydliga i vårt erbjudande och levererar snabbt 

och felfritt. 
 Att vi håller en hög servicenivå under hela hyrestiden. 
 Att vi följer upp våra kunders erfarenheter och åsikter i syfte att utvecklas och förbättras.  
 Att vi utvecklar, anpassar och kontinuerligt förbättrar våra produkter och tjänster så att 

intressenters krav, behov och önskemål tillgodoses och miljöpåverkan minimeras. 
 Att vi nyttjar och hanterar befintliga produkter på ett sätt som reducerar miljöpåverkan, 

såsom minska miljöbelastningen av transporter. 
 
Arbetsmiljö  
 Att vi levererar lokaler med goda förutsättningar för våra kunder att skapa en bra fysisk 

arbetsmiljö med hänsyn till inneklimat.  
 Att vi aktivt förebygger ohälsa och olycksfall i verksamheten genom riskanalyser och 

förebyggande åtgärder.  
 Att vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, sammanhållning och 

hälsa. Alla medarbetare ges möjlighet att påverka och vara med och utveckla vår 
gemensamma arbetsmiljö.  
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