
          

PovelBLADET 
 En information för Povelföretagen och dess intressenter.   Månad: Mars Nr: 04:02 
 
Povelgrupp klar i Småland 
 
Nu har vi klart med ännu ett antal företag i 
Småland som vill köra igång Povel. 
Denna grupp består av följande företag:  

• OC Bygg AB, Eksjö  
• TN Bygg AB, Värnamo  
• Byggnads AB Bröderna Harbrecht, 

Vetlanda  
• SO Almqvist Byggnads AB, Hillerstorp  
 

Är ni som företag verksamma i Småland och 
intresserade att ingå i denna Povelgrupp, hör av 
Er omgående till Peter Schyum.  
Detta Povelgäng kommer att starta sin 
introduktion vecka 17.  
 
Specialerbjudande från Entreprenörsskolan 
till Povelföretagen 
 
Inköpsjuridik 
Genomgång av juridiska frågor avseende köp av 
underentreprenader och byggvaror. Skillnader i 
avtalstyper gås igenom liksom konkursfrågor 
och leveransbestämmelser. 
 
1 dag 
Göteborg 23/3 
Specialerbjudande för Povelföretag 2600 kr 
  
Finns det intresse så kontakta omgående: 
Peter Nilsson, Entreprenörsskolan 
031-708 41 23 
0709-48 03 72 
 
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 
 

AB 04 seminarier på en ort nära dig 
 
Inom kort startar BI sin seminarieserie om 
nya AB 04/AFU 04 runt om i landet. 
Lärarna är dom bästa då de har ingått i 
arbetet med framtagandet av den nya AB. 
Kontakta Peter Nilsson på BI för ytterligare 
information. 
 
Grattis Povelföretag, ni valde rätt!! 
 
Nyligen fällde Lennart Månsson, chef för 
certifieringsenheten på SP, Sveriges 
Provnings och Forskningsinstitut mycket 
positiva omdömen om Povel. Han bedömde 
att Povel hade ett bra pedagogiskt upplägg 
och var ett mycket heltäckande 
ledningssystem.  
 
Kommande kunskapsdag 
 
Planera redan nu in i almanackan för Povels 
och Entreprenörsskolans kunskapsdag 04. 
Denna kommer att bl.a. behandla området 
Lagen om offentlig upphandling, (LOU).  
Vi planerar att starta till lunch den sjunde 
september och hålla på under eftermiddagen 
med seminariet. Det planeras även för att 
kunna erbjuda ett trevligt kvällsevenemang 
för de som så önskar. Ytterligare 
information kommer senare. 
 
Povel på nordbygg 
 
Povel kommer att finnas representerad på 
Byggmässan Nordbygg under vecka 12.  
 
Fortsatta Povelblad 
Povelbladet är planerat att komma ut ett par 
gånger per år och lämna lite lättsmält 
information om vad som är på gång. 
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