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 En information för Povelföretagen och dess intressenter.   Månad: Oktober Nr: 04:04 
 
Kunskapsdagen 2004, en lyckad tillställning 
 

Den 8 september genomfördes Povels och 
Entreprenörsskolans kunskapsdag 2004. Ca 60 
deltagare, varav de flesta Povel-företag, hade 
slutit upp från när och fjärran för att dels få en 
uppgradering i Povel, dels en genomgång av 
nyheterna på juridikområdet. Under dagen 
genomfördes även ett VM-tips där priset var en 
fin bok från Byggförlaget. Vinnare här var 
Robert Malmros, Sjövalla Byggservice, Hisings 
Backa. Läs mer på Povels hemsida 
http://povel.bygg.org 
 
Pågående Povelgruppen i Göteborg utökad 
 
Gruppen i Göteborg har utökats med ett företag. 
Nämligen Byggproduktion & Konsult AB i 
Hisings Backa. 
 
Specialerbjudande från Entreprenörsskolan 
till Povelföretagen med abonnemang 
 
Installationssamordning 
5 dagar 
Göteborg  4, 11, 18, 23 och 24/10 
Specialerbjudande för Povelföretag 13900 kr 
Utvecklingssamtal 
1 dag Göteborg  10/10 
Specialerbjudande för Povelföretag 3100 kr 
Ledare i byggföretag 
2 dagar Göteborg  17-18/10 
Specialerbjudande för Povelföretag 4500 kr + 
internatkostnad 
 
Finns det intresse så kontakta omgående: 
Peter Nilsson, Entreprenörsskolan 
031-708 41 23 
0709-48 03 72 
 
 

Intresse på många orter i landet 
 

På drygt det året som Povel har varit igång 
har över 30 företag från byggföreningarna i 
Borås, Skövde, Uddevalla, Kalmar, Malmö, 
Karlshamn, Helsingborg, Jönköping, Växjö 
och Göteborg gått igenom Povels 
introduktion 
Förutom de företag som nu har anslutit sig 
finns det intresserade företag i 
byggföreningarna i Västerås, Örebro, 
Göteborg, Karlstad, Gävle, Falun, Umeå, 
Norrköping, Malmö, Luleå, Stockholm, 
Uppsala och Jönköping. 
Med den lokala byggföreningens unika 
kunskap och hjälp om våra lokala 
medlemsföretag, tror jag att vi inom kort kan 
komma igång på fler ställen genom att 
inventera ytterliga tänkbara företag. 
 

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljövecka 
ecka 43 v

  

Som ett led i aktiviteterna kring EUs 
arbetsmiljöår 2004 som är riktat gentemot 
byggbranschen, genomför Arbetsmiljöverket 
under vecka 43 aktiviteter som främst 
inriktar sig mot byggherrars och projektörers 
arbetsmiljöansvar i såväl produktionsskede 
som brukarskede.  
 

Byggnads arbetsmiljövecka 
  

Byggnads arbetsmiljövecka vecka 43 tar 
sikte på de s.k. vardagsfallen av fallolyckor. 
Därmed avser man fall från arbetsbockar 
och rullställningar etc. Att undvika arbete 
från stegar är också en del av kampanjtemat. 
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