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Ny Povelgrupp på gång i Uddevalla Intresserade företag i Södra Sverige? 
  

Vi har ytterligare några företag i södra Sverige 
som är intresserade att starta en ny 
Povelgrupp. Är ni intresserad eller känner till 
något företag som ni tror att Povel skulle 
kunna passa för så hör av Er omgående.  

Efter en informationsträff i Uddevalla vecka 
25 har de medverkande företagen där visat 
stort intresse för att skapa en ny Povelgrupp. 
Detta kommer därför att ske inom kort. 
Företagen som visat intresse att ingå i denna 
grupp är följande:  

Povels webbsida  
 Lining Nordic AB, Åmål 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. 

Hansson & Söner, Hjälteby 
KJ Bygg AB, Munkedal 
Sven Johansson Bygg AB, ED 
Bohusbyggarna AB, Tanumshede 
Byggservicegruppen i GBG AB, Mölndal
  

 
Nätverk med andra Povelföretag 

Midroc väljer Povel  
 
Midroc Construction AB som är Sveriges 
åttonde största byggföretag, omsätter ca 950 
MSEK och har 400 medarbetare knutna till nio 
lokalkontor i södra Sverige har bestämt sig för 
att gå in i Povel. 
Arbetet med att implementera Povel kommer 
att startas i september och tack vare storleken 
på Midroc kommer implementeringen att ske 
företagsinternt. 
Midroc:s val stärker oss i tron på att Povel 
passar både små och stora företag. 

Är ni intresserade att ta kontakt med andra 
Povelföretag så hör av Er för att få den 
kompletta kontaktlistan över dessa företag.  
 
Övrig Information 
 
Rejält slarv med säkerheten 
upptäcktes vid bygginspektioner enligt 
Arbetsmiljöverket. 
Hälften har ett fungerande arbetsmiljöarbete, 
medan övriga har brister. En mindre andel av 
småföretagen slarvar mest. Så ser resultatet av 
de drygt 400 bygginspektioner mot fallolyckor 
som genomförts under juni. 
Läs pressmeddelandet  

  
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.   

Fortsatta Povelblad 
Povelbladet är planerat att komma ut ett par 
gånger per år och lämna lite lättsmält 
information om vad som är på gång.

 

http://povel.bygg.org/
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