Pressinformation april 2015
JSB SYD CERTIFIERAR KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
JSB Syd, helägt dotterbolag till John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) är nu tredjepartscertifierad
inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
– I grunden handlar det om trygghet för alla, från medarbetare och deras familjer till kunder,
boende och brukare. Vi jobbar kontinuerligt för att höja våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål,
säger Petra Waltersson, Kvalitets- och miljöchef.
Certifieringarna är kvitto på att JSB:s verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard
enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö samt OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Certifikaten
har utfärdats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

JSB föregångare
Att upprätthålla och utveckla ett verksamhetsledningssystem är ett ständigt pågående arbete, där
varje medarbetare har ett ansvar. Certifieringen innebär en regelbunden uppföljning och att det
fortlöpande görs förbättringar. Allt kontrolleras av utomstående revisorer.
Moderbolaget JSB var 2012 bland de första att certifiera hela verksamheten.
– JSB blev en föregångare i byggbranschen. Det tänker vi fortsätta vara, säger VD Pether Fredholm.
John Svensson Byggnadsfirma AB med huvudkontor i Karlshamn verkar framförallt i södra Sverige
inom entreprenader, byggservice och projektutveckling i egen regi. Företaget har ca 250 anställda
och en årsomsättning om ca 1 000 mnkr.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem
samt ledningssystem för arbetsmiljö
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality, eco and also
occupational health and safety management systems

Meddelandet är utsänt av JSB.
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CERTIFICATE

För vidare information kontakta VD Pether Fredholm
dir 0708-310 255 eller pether.fredholm@jsb.se

nr/no. 5456, 5456 M, 5456 O
Härmed intygas att:/This is to certify that:

JOHN SVENSSON BYGGNADSFIRMA AB
MED

JSB SYD AB
har ett ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt
SS-EN ISO 9001:2008, 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007 vad gäller:
has a quality management system, an environmental management system and also an occupational
health and safety management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008,
14001:2004 and also OHSAS 18001:2007 with respect to:

Se även www.jsb.se

Bygg- och anläggningsentreprenader samt projektutveckling
Building and construction contracts and project development
Certifikatet är giltigt till och med 2 april 2018 och utfärdades ursprungligen 3 april 2012.
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 2 April, 2018 and was originally issued 3 April, 2012.
Additional details are provided at www.sp.se/certification.
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
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Detta är en avskrift av
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