Fælles pressemeddelelse fra 3F Holstebro og Nomi4s vedr. 3F’s
arbejdsmiljøpris 2016.
Nomi4s vinder arbejdsmiljøprisen 2016.
Prisen, der gives for at yde en ekstra indsats for arbejdsmiljøet, uddeles hvert år af
Miljøudvalget hos 3F Holstebro.
Det er kun de ansatte, der kan indstille deres virksomhed til prisen. Hos Nomi4s
indstillede arbejdsmiljørepræsentant Ole Olesen Nomi4s til arbejdsmiljøprisen.
3F’s dommerkomite består af 3 medlemmer, der fokuserer på områderne:
medarbejderens rolle, virksomhedsledelsens rolle og den professionelle tilgang til
arbejdsmiljø.
De 3 medlemmer i dommerkomitéen er:
Karin Herping, arbejdsmiljøkonsulent fra AKON A/S.
Lars Korsgaard fra Alfred Priess A/S deltog som repræsentant fra sidste års vinder.
Christian Hald Poulsen, 3F, Holstebro.
Formand for dommerkomitéen, Christian Hald Poulsen, begrunder valget af Nomi4s
som vinder af prisen med, at ledelsen har sat godt arbejdsmiljø øverst på dagsordenen.
Det er tydeligt at både medarbejderne og ledelsen, sætter godt arbejdsmiljø højt.
Det ses bl.a. ved at medarbejderne bliver taget med på råd ved ny- indkøb, samt at
medarbejdernes helbred bliver prioriteret højt.
I stedet for at samle arbejdsmiljøarbejdet hos en person, så har direktør Hans Bloch
fordelt opgaverne ud til flere personer, hvor hver laver det de er bedst til.
Arbejdsmiljøprisen 2016 overrækkes fredag den 29. april kl. 13.00 hos Nomi4s,
Hjermvej 19, 7500 Holstebro.
Ved overrækkelsen vil dommerkomiteen begrunde deres valg, samt bede virksomhedens
arbejdsmiljøorganisation sammen med folketingsmedlem Anette Lind om at plante en
vandgran, som sammen med et diplom og hæderen, udgør præmien. Talere vil bl.a. være
Anette Lind og bestyrelsesformanden for Nomi4s Finn Thøgersen.

Derudover medfølger et stort banner, som viser, at det er Nomi4s, der har vundet prisen.
Nomi4s har valgt at sætte et banner op på alle deres 9 genbrugspladser og
behandlingsanlæg i Midt- og Vestjylland.
For yderligere information kontakt:
Formand for 3F’s Miljøudvalg
Christian Hald Poulsen
Tlf. 61 18 85 35
christianhaldpoulsen@gmail.com
Direktør Hans Bloch, Nomi4s
Tlf. 30 68 24 60
hbl@nomi4s.dk

