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 En information för Povelföretagen och dess intressenter.   Månad: Maj Nr: 04:03 
 
Ny Povelgrupp på gång i Göteborg 
 
Nu har vi klart med ännu ett antal företag i 
Göteborg som vill köra igång Povel: 
 
Denna grupp består av följande företag: 

• Granova Byggnads AB, Partille  
• Sjövalla Byggservice AB, Hisings Backa 
• Johansson & Rehn Byggnads AB, Lerum 

  
Är ni som företag verksamma i Västra Götaland 
och intresserade att ingå i denna Povelgrupp, hör 
av Er omgående till Peter Schyum.  
  
JSB väljer Povel 
 
J Svensson Byggnads AB är ett bygg- och 
fastighetsföretag med verksamheten 
koncentrerad till Blekinge, östra Skåne och 
Kronoberg. De arbetar såväl med nyproduktion 
och ombyggnader som med service och 
underhåll och är ca 95 anställda.  
Arbetet med att implementera Povel kommer att 
ske företagsinternt och startas under Hösten 04.  
 
Povels hemsida 
 
Glöm inte att hålla Er uppdaterade med Povels 
hemsida: http://povel.bygg.org  Tips kan vara att 
sprida hemsidan till Era beställare/intressenter.  
 
Arbetsmiljöverket skärper tillsynen 
av byggherrars arbetsmiljöansvar 
 
I ett brett upplagt branschprogram skärper nu 
Arbetsmiljöverket tillsynen av bygg- och 
anläggningssektorn. De har valt att särskilt 
trycka på byggherrens roll, eftersom denna som 
de uttrycker det hittills varit eftersatt när det 
gäller arbetsmiljön. 
 

Revideringar 
 
Revidering av miljöledningsstandarden 
14001, Ledningssystem för miljö, och 14004 
vägledning av densamma, går nu in på 
upploppet då de snart kommer att publiceras 
som förslagsdokument. Arbetet med 
revideringarna startade redan år 1999/2000 
med målsättning att avsevärt förbättra de 
båda dokumenten. Povel kommer givetvis 
att bevaka eventuella förändringar. 
 
Det ringde en dam…. 
 
Nyligen ringde en dam från en stor 
beställare i västra Sverige och förhörde sig 
om Povel. Detta tyder på att Povel sakta 
men säkert börjar bli känt hos byggherrar 
och beställare.  
På Byggmässan Nordbygg i Stockholm hade 
vår monter dessutom besök av en hel 
delegation från Arbetsmiljöverket som hade 
hört talas om Povel och ville veta mer.  
 
Beställarinformation 
 
Just nu görs de sista finslipningarna på en 
lättfattlig beställarinformation som skall 
kunna användas till beställare och andra 
intresserade. Detta för att de skall få ett 
klarare grepp över vad Povel är och vad 
Povel står för. 
 
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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