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En god utveckling i en nära relation  
 
V Fasad utför in- och utvändig renovering samt om- och tillbyggnationer. V Fasad erbjuder marknaden, 
oftast som totalentreprenör, helhetslösningar för kunden och fastigheter.  
Våra åtaganden skall alltid ske med kundens intressen i centrum så att kunden är säker på vad den skall 
få. Utförandet alltid skall ske under en nära samverkan som skall gynna en långsiktig relation.  
Våra åtaganden skall alltid utföras fackmannamässigt samt uppfylla krav inom gällande lagstiftning och 
byggregler. Arbetet ska utföras med en så hög kvalitet, både avseende hantverksmässiga utförandet 
som tidspassning, att slutresultatet skall leda till en rekommendation för framtida affärer.  
Vårt arbete skall präglas av att förebyggande undvika och minska de områden där vi belastar miljön 
negativt samtidigt som vi skall bedriva vårt arbete, med god marginal, inom rådande miljölagstiftning. I 
relationen med kunden verkar V Fasad för långsiktig hållbarhet, för att minska förbrukningen av 
naturens resurser och att energieffektiva lösningar väljs.  
För att ständigt bli bättre sätter vi upp vi upp mål som främjar  
 

• att minska vår miljöpåverkan  

• att öka kvaliteten i hantverket  

• goda och långsiktiga relationer med våra kunder  
 

 
Vi arbetar förebyggande och med ständiga förbättringar genom att  
 

• minska antalet besiktningsanmärkningar  

• ha en personlig kontakt med kunden i anbudsarbetet och i genomförandet av beställda uppdrag  

• välja material, som utifrån både miljö- och hälsosynpunkt, ger minsta belastning utan att 
försumma kvalitetsaspekter  

• hushålla med material, råvaror och resurser samt främja återanvändning  

• minska avfall till deponi genom källsortering och återvinning  

• använda miljövänliga fordon och sträva efter en miljöeffektiv planering av transporter och resor  

• utveckla företagets kompetens inom miljö och kvalitetsfrågor  

 
Kungens Kurva, den 10 januari 2017  
Stefan Karlsson  
Verkställande Direktör  
V Fasad AB 


