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        Aneby 2005-04-19

        Till nya leverantörer till Torebrings!  
        Att kvalitets- och miljöchefen
               
        

FR 2000 Kvalitets- och miljöledningssystem 

Torebrings Grossist AB har lagt upp företagets rutiner efter FR 2000 Kvalitets- och Miljö-
ledningssystem. Se vidare www.fr.se/fr2000.

Vi önskar underlag av dig som leverantör till Torebrings Grossist AB, nya såsom befintliga, 
till vår leverantörsbedömning som kommer att ligga till grund för vårt framtida kvalitets- 
och miljöarbete enligt FR 2000.

Vi ber er därför fylla i bifogad formulär för leverantörsbedömning FR 2000 och returnera 
det via telefax omgående till oss på telefaxnummer 0380-404 90.

Vi ser fram emot att även ni, som vår leverantör, skall dra fördel av våra nya FR 2000-ruti-
ner i ett fortsatt samarbete med oss.

Har ni ytterligare frågor om FR 2000, så hör gärna av er till oss.

Med vänlig hälsning

Niklas Torebring   Matts Torebring
Inköpsansvarig    Kvalitets- och miljöansvarig
0380-478 82    0380-478 83
niklas@torebrings.se    matts@torebrings.se

Bilaga:
Blankett 4.2.1 Leverantörsbedömning FR 2000 Kvalitets- och miljösäkring. 
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 Kvalitet och miljö Ja Nej
 Är företaget kvalitets- och miljöcertifierat?________________________________________ ❑  ❑
 Har företaget kvalitetspolicy?___________________________________________________ ❑  ❑
  Har företaget en miljöpolicy?___________________________________________________ ❑  ❑
  Har företaget dokumenterat kvalitetssystem?_______________________________________ ❑  ❑
  Om ja, vilken standard?_______________________________________________________ ❑  ❑
  Har företaget ett dokumenterat miljösystem?______________________________________ ❑  ❑
  Om ja, vilken standard? _______________________________________________________
  Är ert kvalitetssystem certifierat?________________________________________________ ❑  ❑
  Om nej, planerar ni att certifiera er?______________________________________________ ❑  ❑
  Är ert miljösystem certifierat?__________________________________________________ ❑  ❑
  Om nej, planerar ni att certifiera er?______________________________________________ ❑  ❑
  Om ja, vilken standard?_______________________________________________________
  Har er företagsledning någon som är ansvarig för införande av
 kvalitetssystemet och kvalitetspolicyn? ___________________________________________ ❑  ❑
  Har er företagsledning någon som är ansvarig för införande
  och utveckling av miljösystemet och miljöpolicyn?_________________________________ ❑  ❑
  Är organisationen, ansvar och befogenheter avseende kvalitet fullt kartlagda?____________ ❑  ❑
  Är organisationen, ansvar och befogenheter avseende miljö fullt kartlagda?______________ ❑  ❑
  Har ni en kvalitetsmanual? Om ja bifoga ett exemplar._______________________________ ❑  ❑
  Har ni en miljömanual? _______________________________________________________ ❑  ❑
  Har ni kvalitetsplaner?________________________________________________________ ❑  ❑
  Har ni miljöplaner?___________________________________________________________ ❑  ❑
  Har ni regelbundna kvalitetsrevisioner inom företaget?_______________________________ ❑  ❑
  Har ni regelbundna miljörevisioner inom företaget?_________________________________ ❑  ❑
  Har ni rutiner för avvikelser?___________________________________________________ ❑  ❑
  Har ni rutiner för handläggning av kundreklamationer?______________________________ ❑  ❑
 Används revisioner, avvikelserapportering och reklamationer för att korrigera brister?______ ❑  ❑
 Har ni rutiner för att följa orderprocessen och informerar ni alltid kunden vid risk 
 för leveransförsening?________________________________________________________ ❑  ❑
 

               
       Företagsnamn       
    
       Post- & besöksadress       
    
       Postnummer/ort 

 Blankett nr 4.2.1         Utfärdad av

 
 Kontaktperson                                          Kvalitetsansvarig

  
 Telefon                                                   Fax

        
 Antal anställda           Omsättning                        Etableringsår  Organisationsnummer

Eventuella korrigeringar:

Leverantörsbedömning FR 2000 Kvalitets- och miljösäkring. 2005-04-19

Kommentarer/bedömning:________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________


