HUR VÄLJER DU RÄTT
STÄLLNINGSBYGGARE?
Grundar du ditt beslut på det initiala priset? Är det den billigaste prislappen som gäller? Eller betyder faktiskt det slutliga priset något för ditt
beslut? På Safecon är det slutliga priset samma som det initiala.
Vi gör en rättvis oﬀert och vi anser att ett
avtal är ett avtal. Punkt. Jag kan lova dig
att vi aldrig startar prisdiskussioner efter
hand med våra kunder, vi står för alla utgifter i hela ställningsprojektet. Dessutom
kan jag garantera att både våra egna och
inhyrda ställningsbyggare alltid får kollektivavtalsenliga löner. Alltid. Arbetsplatssäkerhet, genuint ansvarstagande, gott
förtroende och seriös kompetens, där har
du några av våra fokusområden. Du vet
att de ingår i din investering när du anlitar
oss. Vi brukar säga att kvaliteten sjunker
med priset. Det kan låta raljant, men ju
mer du tänker på det desto mer rätt inser
du att det är. Därför är och förblir Safecon
både branschledande och ditt långsiktigt
mest prisvärda alternativ.
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SÄKRA STÄLLNINGAR BYGGER PÅ
OMTANKE…
Safecon är ett auktoriserat ställningsföretag med branschledande fokus på kvalitet och säkerhet. Vi bygger ställningar anpassade för ditt projekt och dina medarbetare. Våra erfarna
ställningsbyggare löser alla problem och ger dig rätt service genom hela processen. Vi är din
samarbetspartner och ger oss inte förrän du är mer än nöjd med vår insats. Servicen vi levererar bygger helt enkelt på omtanke om dina resultat. Den omtanken ger oss många, långa
och goda samarbeten med byggbranschen i hela Stockholm.

…FLEXIBILITET OCH KAPACITET
Andra styrkor som leder till våra goda relationer är att vi har en organisation som kan agera
flexibelt och att vi har en rejäl kapacitet. Vi har levererat ställningar till alla större byggnadsprojekt i Stockholm under de senaste 15 åren utan att sakna vare sig material eller personal.
Vår organisation bygger på att alla vet exakt vad som krävs av dem och att de är helt trygga i
beslutsvägar och internkommunikation. Här tar alla ansvar för sina uppgifter och beslut och
vi hjälper varandra i alla säkerhetsaspekter. Därför kan vi alltid leverera på rätt plats i rätt
tid, med rätt kvalitet och säkerhet.

DET HÄR GÖR OSS EXTRA STOLTA!
Safecon har en social omtanke även utanför byggbranschen. För att stärka möjligheterna för
ungdomar att utöva sporter på sin fritid, så sponsrar vi en mängd olika ungdomslag. Det kan
röra sig om bandy, fotboll och handboll – allt för att värna om en hälsosam och aktiv livsstil.

TYDLIGA VÄRDERINGAR
Vi har en mycket tydlig medarbetarpolicy som varje
nyanställd blir introducerad i. Det är ett levande dokument som vi dagligen tar hjälp av för att säkerställa
kvalitet och säkerhet. Med hjälp av vår policy och
nyckelorden respekt, omtanke, ärlighet och ansvar kan
vi genomföra rätt beslut, ge våra kunder flexibel service
och leverera rätt resultat varje gång.

RÄTT KOMPETENS GER RÄTT KVALITET
Medarbetarna är vår allra viktigaste resurs och för att
göra ett riktigt bra arbete behöver de ha engagemang,
eget ansvar och rätt kompetens. På Safecon får alla
medarbetare utbildning för ställningsmontage och
efter en tids anställning får de gå STIB:s särskilda utbildning/väderskyddsutbildning. Andra kompetenser
som våra medarbetare får genom utbildning är: Säkra
Lyft, Heta Arbeten, HLR, truck- och liftcertiﬁkat.
Vi vet att medarbetare som får kompetensutveckling
trivs och tar ansvar för sin insats. Därför ser vi utbildningsbudgeten som en mycket viktig investering i vår
framtid. Ledningsgruppen har naturligtvis samma utbildning samt utbildning inom företagsledning, arbetsmiljösamordning/ansvar samt BAS-U och BAS-P.

”NÄR MAN
VET VAD SOM
FÖRVÄNTAS AV
EN, ÄR DET ENKELT
ATT GÖRA RÄTT
DIREKT”

”OAVSETT VAD
DU SKA BYGGA
SÅ HAR VI RÄTT
STÄLLNING”

Vi levererar och monterar bland annat byggnadsställningar, väderskydd,
brostämp och hissbryggor. Vi arbetar
med och monterar ett stort antal olika
välkända material och märken som till
exempel Super9, Layher, Haki, Plus8,
Monzon, Burton, Combisafe och
Safety Respect.

STORT OCH SMÅTT I VÅTT OCH TORRT
Våra ställningar ser du vid alla sorters byggarbetsplatser, oavsett storlek. Exempelvis vid infrastrukturprojekt, tak- och fasadbyten, mindre fastigheter och på
de allra största arenorna som Friends Arena och Tele2 Arena. Vi har förmågan
att hjälpa alla eftersom vi har en oerhörd bredd och mängd byggnadsställningar
i alla lastklasser. Att vi har den här flexibiliteten grundar sig naturligtvis i vår
aﬀärsidé som är att ”vi ska alltid leverera rätt ställningar i rätt tid på rätt plats
och med rätt säkerhet och kvalitet”. Vi lämnar ingenting åt slumpen utan ser till
att ha det som krävs av oss. Inga av våra kunder har någonsin stått utan material.

Det är inte alltid byggväder men era tidtabeller ska ändå hålla. Därför har vi ett
av norra Europas största lager av eﬀektiva väderskydd. Beroende på om du vill
ha fasta eller öppningsbara väderskydd så skräddarsyr vi dem efter dina behov.
Allt vi levererar är naturligtvis lagenligt konstruktionsberäknat av våra opartiska
och externa samarbetspartners.

SÅ HÄR JOBBAR VI
TILLSAMMANS MED DIG
Inom Safecon arbetar vi strukturerat i hela
kedjan från VD till montör. Alla vet vad
som krävs vid varje givet tillfälle även när
förutsättningar och uppdrag förändras
under processen. Vi är en servicepartner
till dig och vårt mål är att bidra till ditt goda
resultat genom kompetens, engagemang
och hög säkerhet. För att klara det är vi flexibla, samarbetsvilliga och självklart pålitliga.
Inget bygge ska stanna på grund av oss.
Om du inte har samma specialistkompetens som oss när det kommer till ställningar så kommer vi att hjälpa dig igenom
behovsanalys och oﬀertförfrågan. Vi bistår
med fakta, kostnadseﬀektivitet, säkerhet,
miljökrav och alla andra frågor som du kan
ha. När kontraktet väl är skrivet fortsätter
vi med ett startmöte och tillsammans med
dig går vi sedan vidare för att upprätta en
arbetsberedning och riskanalys.

TÄT KOMMUNIKATION
Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för
ett lyckat projekt, där allt blir rätt från början, därför är vi mycket tydliga i vår kommunikation. Vid startmötet bestäms leverans- och montagetider som kan variera
men under normala förhållanden levererar
vi inom fem dagar. Under arbetets gång
har vi kontinuerliga möten med beställaren, ofta minst en gång i veckan. Där går vi
igenom veckans arbete samt kontrollerar
checklistor, besiktningar, materiallistor och
tider så att vi är överens om vad som gäller.

”KMA-ARBETET GER
OSS EN RIKTIGT BRA
ARBETSPLATS”

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
Hej Sami, du är KMA-ansvarig på Safecon, vad innebär det?
– Det är väldigt ovanligt att ett ställningsföretag har en heltidsanställd KMA-ansvarig. Det
brukar ofta vara någon arbetsledare som blir ålagd att uppdatera säkerhetsdokument. Jag
känner inte till något annat företag i vår bransch som har en heltidare för detta. Det innebär
naturligtvis ett enormt försprång i kvalitets- och säkerhetsfrågor. Tidigare har ställningsbyggare, oftare än andra yrkesgrupper, råkat ut för olyckor. Lagar och regler har nu begränsat
tillbuden väsentligt, men det är fortfarande fler olycksfall i vår bransch än i andra branscher.
Genom att ha en dedikerad KMA-ansvarig har vi utarbetat strategier, arbetsprocesser och
egenkontroller som gör att vi klarat oss, till dags datum, helt från allvarliga arbetsplatsolyckor.

Vad gör du rent praktiskt som skiljer dig från andra säkerhetsansvariga?
– Jag har ett ﬁnger med överallt och även om de tycker att jag är jobbig så är min insats uppskattad. Jag håller reda på regler och föreskrifter. Bland annat testar jag kontinuerligt material
och processer, jag utbildar och hjälper medarbetare och arbetsledare så att de kan utföra sina
uppgifter eﬀektivt enligt våra säkerhetsrutiner. När det kommer nya utbildningar, lagar och
förordningar så är det min uppgift att på bästa sätt integrera dem i vårt arbete.

Du säger att du hjälper medarbetare och arbetsledare, är det så alla ser på ditt arbete?
– Nja, ibland kan jag nog ses som lite jobbig men jag vet att alla uppskattar att arbetsmiljön
är så säker som den är. Jag är rätt bra på att få folk att lyssna på goda säkerhetsargument.
Dessutom tycker jag om alla mina arbetskollegor och vill att de ska ha en säker arbetsmiljö.

FOKUS PÅ SÄKERHET
Sami Virtanen, som på heltid ägnar
sig åt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor är unik för vårt företag.
Han ser till att säkerheten alltid är på
högsta nivå.
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”VÅRA KUNDER FOKUSERAR PÅ SIN
KÄRNVERKSAMHET EFTERSOM DE VET ATT VI
LEVERERAR RÄTT STÄLLNINGAR
FÖR ALLA VÄDER”

