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Pressmeddelande

FORTSATT CERTIFIERADE ENLIGT BF9K
Bite Mark & Anläggning AB har nyligen genomgått revision av kvalitetsoch ledningssystemet BF9K av DNV GL och med bravur blivit godkända
och fortsätter att utveckla BF9K-certifieringen.
Bland de positiva iakttagelserna återfinns bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Generellt hög utbildningsnivå i företaget, exvis har alla PC på
Driftsidan BAS P/U trots att det inte alltid är krav för dem
Bra rutin för hantering av SKV4820, F-skatt och UE2015, alla kollas
regelbundet
Kommit långt i GDPR-arbetet, all post går bl a via Kivra redan
Bra ordning i besökta projekt, struktur via årsplaner i ramavtalen för
drift
CSR-arbetet har kommit igång så smått i företaget
Väldigt bra målarbete på individnivå till YA, på arbetsplatsen, på
ekonomi, administration mm.
Bra rutin för interna revisioner. 1-2 revisioner per PC utförs med olika
teman i 5 omgångar

Det känns oerhört glädjande att kunna stoltsera med att vara ett BF9Kcertifierat företag. Det stärker vår position som seriös leverantör och
samarbetspartner och är ett kvitto på det hårda arbetet med att säkerställa
kvaliteten i våra leveranser, säger Jimmy Baker, verkställande direktör.
Den strategiska inriktningen och satsningen på en certifiering med löpande
internrevision och återkommande internkontrollplaner har inneburit att vi gör
mer ”rätt”, minimerar antalet ”fel”, hjälper oss att bli mer lösningsorienterade
och ständigt rör oss framåt, menar David Harlaut, kvalitetsansvarig.
Vi ser BF9K-certifieringen som en konkurrensfördel, och växlar upp arbetet
ytterligare under året genom att vidareutveckla vårt kvalitets- och
ledningssystem, vilket innebär en ännu större trygghet för våra kunder och
samarbetspartners, avslutar Jimmy Baker, VD.
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Bite Mark & Anläggning AB

För mer information, kontakta:
Jimmy Baker, verkställande direktör
070-458 78 39, jimmy.baker@biteab.se
David Harlaut, kvalitetsansvarig
072-240 70 26, david.harlaut@biteab.se
Länkar:
http://www.bf9k.se/bf9k-likstalls-med-iso-14001-enligt-upph__781
https://www.dnvgl.se/about/index.html

Om oss:
Bite Mark & Anläggning AB är ett av Storstockholms ledande företag inom markentreprenader,
drift- och underhåll/markskötsel, finplanering och anläggningsarbeten. Vi har c:a 140 anställda,
omsätter närmare 400 miljoner kronor och är certifierade enligt BF9K. Som samhällsbyggare tar
vi ett stort stort socialt ansvar och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar
samhällsutveckling.
Vi arbetar framförallt med offentlig sektor och större privata fastighetsägare och byggherrar.
Bland de större kunderna finns exempelvis HSB, IKANO, Botkyrkabyggen, Stockholmshem och
kommuner såsom Nacka, Botkyrka och Stockholms Stad.
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