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 En information för Povelföretagen och dess intressenter.  Månad: November Nr: 03:3 
 
 
 

 
Specialerbjudande från 
Entreprenörsskolan till Povelföretagen 
 
Utbildningen Entreprenadbesiktning 
Ger entreprenören bättre möjlighet att bevaka 
sina rättigheter och insikt om sina 
skyldigheter. 
1 dag 
Göteborg 15/12 
Kostnad för Medlemsföretag 3300 kr 
Specialerbjudande för Povelföretag 2500 kr 
 
Finns det intresse så kontakta omgående: 
Peter Nilsson 
Sveriges Byggindustrier 
Entreprenörsskolan 
031-708 41 23 
0709-48 03 72 
  
Varuinformationsbas tillgänglig 
 
Skanska gör information om kemiska 
produkter tillgänglig för alla på 
www.byggarnas-vibplats.com 
   
Ytterligare arbetshäften 
 
Tänk på att ni som har genomgått, eller 
genomgår introduktionen kan köpa ytterligare 
häften 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.   
 
Nätverk med andra Povelföretag 
 
Är ni intresserade att ta kontakt med andra 
Povelföretag så hör av Er för att få den 
kompletta kontaktlistan över dessa företag.  

 

BASTA - byggindustrin går samman om 
avveckling av särskilt farliga ämnen 
 
Byggindustrin har initierat ett nytt system för 
att fasa ut användningen av särskilt farliga 
kemiska ämnen från kemiska produkter och 
byggvaror. Systemet innebär en ny 
branschgemensam klassning av varor som 
möjliggör utfasning av farliga ämnen. 
Läs mer på: 
http://www.bastaonline.com/start_se.asp 
  
Seminarier miljöutskottet 
 
Vår seminarieserie om Byggsektorns 
miljöprogram fortsätter nu med målet 
utfasning av farliga ämnen och seminarium 
den 19/11.  Detta är det tredje seminariet i 
serien om Byggsektorns miljöprogram. De två 
övriga har varit välbesökta och uppskattade.  
BI, Ekmansgatan 1, Göteborg 
Onsdagen den 19 november 2003.  Klockan 
13.00 – 16.30. 
Seminariet är kostnadsfritt. Intresserade 
kontakta: Sveriges Byggindustrier, 
Trädgårdsgatan 6, 451 31 Uddevalla 
Fax: 0522-397 69, Tel: 0522-65 29 33,  
E-post: lars-eric.sellberg@bygg.org 
Det sista seminariet kommer den 3 mars 2004 
då vi tar upp målet god innemiljö.   
 
Povels hemsida 
 
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 och kunder.
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