
          

PovelBLADET 
 En information för Povelföretagen och dess intressenter.   Månad: Maj Nr: 03:1 

 

Ansvarig utgivare: Peter Schyum 

 

 

Ny Povelgrupp i Skaraborg 

 

Den 1-2 april startade vi upp en ny Povelgrupp 

i Skaraborg. Företagen som ingår i denna 

grupp är: 

 

Calles Bygg AB      Skövde 

Anläggningsgruppen AB      Skövde 

Skarab       Skara 

B&L Lund AB      Broddetorp 

 

Välkomna in i Povelgänget!!  

 

Ytterligare material 

 

Tänk på att ni som har genomgått, eller 

genomgår introduktionen kan köpa ytterligare 

arbetsmaterial till fördelaktigt pris till era 

medarbetare som ni vill sätta in i Povel. Flera 

av Er har exempelvis köpt introduktionshäftet 

och delgivit det till en större del av personalen   

 

Tydligare KMA krav i nya AB 03 

 

AB 92 blir AB 03?  

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har 

arbetat fram ett förslag till nya Allmänna 

bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader kallat ”AB 03”. AB 

03, som är tänkt att ersätta det nuvarande 

standardavtalet AB 92, är nu ute på remiss. 

Sveriges Byggindustrier har tillsatt en 

referensgrupp som skall utarbeta ett förslag till 

remissyttrande. Förslaget till nya Allmänna 

bestämmelser finns tillgängligt på BKK:s 

hemsida,  www.foreningenbkk.org Det nya 

förslaget ställer betydligt mer långtgående 

krav på kvalitets- och miljöarbete i projekten. 

 

Povels webbsida 

 

Glöm inte att hålla Er uppdaterade med Povels 

hemsida: http://povel.bygg.org  

Ett tips kan ju också vara att sprida hemsidan 

till Era beställare så att de förstår hur ni 

arbetar. 

 

OPK 

 

En så kallad OPK, (Obligatorisk 

PovelKontroll) är nu framtagen och ni som vill 

genomföra en sådan kan höra av sig till Peter. 

  
Övriga nyheter 
 

Kontrakt ska ge bättre miljö(nyhetsartikel) 

Dagens Nyheter, 2003-04-22 

Genom frivilliga avtal mellan företag, regering 

och kommuner ska miljön bli bättre. Poängen 

med avtalen är att hela kedjan i en process tas 

i beaktande i stället för att de enskilda 

aktörerna ser till sina egna intressen. Bygg & 

Boavtalet planeras att undertecknas den 8 maj.  

Trots att flera av de inblandade är kritiska till 

vad regeringen erbjuder i avtalet kan de också 

se de goda sidorna. Till exempel kan 

åtaganden från företag och kommuner om att 

minska förbrukningen av olja och andra 

fossila bränslen vändas till något positivt. Det 

behöver inte heller kosta en massa pengar. 

 

Fortsatta Povelblad 
Povelbladet är planerat att komma ut ett par 

gånger per år och lämna lite lättsmält 

information om vad som är på gång.  

Vi hörs, Peter Schyum

 

http://www.foreningenbkk.org/
http://povel.bygg.org/

