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Byggklason på gång 
     
Byggklason AB från Vimmerby har tagit ett 
stort kliv mot sin diplomering.  
I oktober/november tog man hjälp av 
storPovel för att färdigställa sin styrpärm. Ett 
arbete som tog ca 4 konsultdagar i anspråk. 
Man har sedan vid en studieresa för hela 
personalen i januari utbildat alla i deras 
styrpärm upplagd enligt Povels metodik. 
Byggklason har som företag också passat på 
att fylla 25 år. Vi ber att få lyfta på hatten.  
  
Ny Povelgrupp på gång i Småland 
 
Efter ett utskick i Växjö/Jönköping vecka 3 
har flera av företagen där visat intresse för att 
skapa en ny Povelgrupp. Detta kommer 
förhoppningsvis att ske inom kort. 
  
Arbetsmiljöverkets Verksamhetsprogram 
2004-2006 
 
Arbetsmiljöverket prioriterar under 04-06 
riktade insatser mot 6 branscher varav bygg- 
och anläggningsbranschen är en av dessa. 
Arbetet skall riktas på att få arbetsgivaren att 
systematiskt undersöka risker för ohälsa och 
olycksfall i samband med stress, 
arbetsbelastning, ergonomi samt risker för fall. 
 
Byggnads arbetsmiljöår 2004 
 
Byggnads har valt veckorna 20 och 43 som 
sina arbetsmiljöveckor. Under våren kommer 
man att rikta sina insatser mot personlig 
skyddsutrustning och under hösten mot i första 
hand fallolyckor. Man avser även att särskilt 
se över arbetsmiljöfrågorna för maskinförare. 

 
Seminarier miljöutskottet 
 
Miljöutskottets seminarieserie om 
Byggsektorns miljöprogram fortsätter nu med 
målet ”säkerställande av en god innemiljö” 
och seminarium den 3/3.  Detta är det fjärde 
och sista seminariet i serien om Byggsektorns 
miljöprogram.  
BI, Ekmansgatan 1, Göteborg 
Onsdagen den 3 mars 2004.   
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 
 
Marknadsföring av Povel 
 
Vi är på väg att utforma en 
”beställarinformation” som man kan skicka 
med till beställare och andra intresserade för 
att förklara vad Povel är och vad det står för. 
Denna beräknas vara klar under första halvåret 
i år. 
Inom kort kommer det även att komma ut 
information om Povel på följande ställen: 

• BI:s Årsredovisning 
• Byggbrevet 
• Annonser i BIN 
• Riktad info till medlemsföretag 
 

Povels webbsida 
 
Glöm inte att hålla Er uppdaterade med Povels 
hemsida: http://povel.bygg.org  
Ett bra tips kan vara att sprida hemsidan till 
Era beställare. 
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