
 KVALITETSPOLICY 
 
 

 

PLAST AB ORION skall målmedvetet arbeta med 
att upprätthålla rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt 
kostnad samt ha ett kvalitetstänkande i alla led 
som ett helhetsgrepp för att uppnå en nöjd 
kundrelation.  

 

 
 

Vi skall: 
 

 

• Prioritera förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar emot 
noll fel i verksamheten.  

 
• Tillse att våra processer är pålitliga och sköts av kunnig personal. 

 
• Arbeta för att kontinuerligt målstyra och utveckla våra system i 

syfte att minst leva upp till myndigheternas lagkrav och 
förordningar samt förväntningar från våra intressenter, kunder, 
medarbetare och samhälle. 

 
• I vårt arbete med att utveckla, tillverka och leverera formsprutade 

plastdetaljer, tillse att hela organisationen samverkar i god anda 
och hjälps åt för att uppfylla våra uppställda mål.  

 
• Alltid agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och 

kompetent företag. 
 

 
Anderstorp den 1:a september 2017 
 
 
 
Peter Jutnäs 
VD 
 



QUALITY POLICY 
 

PLAST AB ORION should purposefully work to 
maintain the right quality, on time, at the right 
cost and have a focus on quality at all stages as 
a holistic approach to achieve good relationships 
with our customers. 
 
 

We should:  
 
• Give priority to prevention and continuous improvement against 

zero errors in the activity. 
 
• Ensure that our processes are reliable and carried out by skilled 

staff. 
 
• Work to continuously target endanger and develop our systems in 

order to at least live up to the authorities' legal requirements and 
regulations, and expectations of our stakeholders, customers, 
shareholders, employees and society. 

 
• In our work to develop, manufacture and supply injection moulded 

plastic parts, ensure that the entire organization work together in 
good faith and help each other to meet our targets. 

 
• Always act in such way that we perceive as a reliable and 

competent company. 
 
 
Anderstorp,  1st of September 2017 
 
 
 
Peter Jutnäs 
Managing Director 
 


