CERTIFIKAT
Ledningssystemet vid

Jönköpings Rörtjänst AB
Jönköping

uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Avseende

Arbeten inom VVS, såsom nyinstallationer, service,
reparationer och renoveringar.
Certifikatet är giltigt enligt gällande beslutsprotokoll
förutsatt att våra certifieringsbestämmelser följs.
Jönköping 2015-05-04

Per-Olof Winberg
På uppdrag av Qvalify AB

Giltigt t o m 2016-11-30

Ursprungscertifikat utfärdat:
ISO 9001
2013-11-18
ISO 14001 2010-12-01

Cert no: 1673

Qvalify. For successful business.
Hej!
Vi vill gratulera er till att ni på ett tydligt sätt har kvalificerat er för framtidens utmaningar genom
att vara certifierade. Oavsett om ni har varit certifierade under en längre tid eller om ni är
relativt nycertifierade så har ni visat att ni lever upp till en internationellt vedertagen standard,
grattis!
Ackrediterad certifiering av ledningssystem har varit den huvudsakliga produkten i vårt
tjänsteutbud sedan företaget grundades 1992. Så kommer det att fortsätta vara, men de
senaste åren har vi utökat verksamheten med tjänster även inom området oberoende
granskning. Nu breddar vi oss ytterligare bland annat med personcertifiering, periodisk
besiktning och inspektioner.
Mot denna bakgrund har vi alltså valt att byta namn. Vi tycker att Qvalify (tillsammans med vår
tagline ”for successful business”) bättre uttrycker det vi faktiskt gör, nämligen att kvalificera
våra kunder för framtidens utmaningar – och bidra till bättre affärer. Så per den 26 september
2014 har SFK Certifiering AB alltså ett nytt namn. Vi heter nu Qvalify AB.
I och med detta brev har ni också fått ert nya certifikat med den nya profilen. Nya
certifieringsmärken har ni fått eller kommer få inom kort via mail.
Skulle ni önska så finns även klistermärken med certifieringsmärken i två storlekar som ni
gärna får beställa utan extra kostnad. Dessa är tänkt att användas exempelvis vid entrén till
era lokaler eller på era fordon. Kontakta oss gärna för mer info.
I övrigt blir vårt namnbyte odramatiskt för dig. Både människor och organisationsnummer är
desamma. Telefonnummer och adresser är i stort oförändrade. Det enda som ändrats är
adressen till vårt Stockholmskontor. Mer info om detta finns på vår hemsida.
I och med byte av företagsnamn har vi även nya e-postadresser,
fornamn.efternamn@qvalify.se och hemsidan www.qvalify.se. Våra tidigare mailadresser
fungerar givetvis en period framöver: fornamn.efternamn@sfkcertifiering.se, liksom hemsidan
www.sfkcertifiering.se.
Vi vill samtidigt passa på att tacka för förtroendet att vi fick genomföra certifieringen hos er!
Som vanligt är det bara att höra av sig till någon av oss om det skulle vara något som ni
funderar på.
Med vänliga hälsningar
Daniel Rosander
VD, Qvalify AB

Qvalify AB
Klubbhusgatan 13
553 03 Jönköping

Telefon: 036-336 00 00
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Beslutsunderlag
Jävsförhållande föreligger inte för revisorsteamet.
Revisionsrapport
Inga avvikelser rapporterade.
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Beslut
Jönköpings Rörtjänst AB ledningssystem är godkänt och nytt certifikat
utfärdas med anledning av namnbyte på utfärdande CO. Certifikatet är giltigt
t o m november 2016.
Beslut fattat enligt Qvalify AB gällande verksamhetsmanual.
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