
          

PovelBLADET 
 En information för Povelföretagen och dess intressenter.   Månad: Januari Nr: 05:01  
 
Kund och intressentinformation 
Inom kort kommer det att finnas ett nytt 
informationsblad att tillgå på Povels hemsida. 
Denna information är tänkt att ni som 
Povelföretag skall kunna använda som bilaga i 
Era anbud eller som information till Era kunder 
när de önskar mer information om Povel. 
 
Info till beställare och konsulter 
Under 2005 planerar vi att öka informationen till 
beställare och konsulter om vad Povel är och hur 
det är upplagt. Detta kommer i första hand att 
ske genom utskick. Vet ni med Er att ni har 
beställare eller konsulter som borde veta mer om 
Povel så hör av er, så skall vi informera dem. 
Tänk också på att ni själva kan hänvisa 
intresserade till Povels hemsida 
www.bygg.org/povel 
 
Ny miljöstandard ISO 14001:2004 
Efter flera års revideringsarbete kom i december 
2004 miljöstandarden ISO 14001:2004 som 
ersätter den tidigare ISO 14001:1996. Vi 
kommer i Povel givetvis att bevaka de 
eventuella förändringar som kan påverka Er som 
Povelföretag. Vi ber att få återkomma i detta 
ärende. 
 
ABS 05 - för småhusentreprenader 
För att hantera ändringar i konsumenttjänstlagen 
som trädde i kraft vid årsskiftet och som bland 
annat innebär att lagen blir tvingande i alla 
konsumententreprenader har Sveriges 
Byggindustrier (BI) tillsammans med 
Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund 
med flera tagit fram ABS 05, Allmänna 
bestämmelser för småhusentreprenader. 
Överenskommelsen innefattar förutom 
bestämmelserna även entreprenadkontrakt och 
kontraktsbilaga för ändringar och 
tilläggsarbeten. Hör av Er om ni vill ha dessa. 

Miljöseminarium 
Kan Du reglerna för ditt ansvar när det 
gäller farligt gods och farligt avfall?  
Vad vet Du om ”farligt godstransporter i 
byggsektorn”?  Vet du om att din 
byggcontainer ofta är ett farligt gods som du 
ansvarar för? Vilka regler gäller för dig? 
Plats:  BI, Ekmansgatan 1, Göteborg 
Tid:  Onsdagen den 2 februari 2005.  
Klockan 13.00 – 17.00. Seminariet kostar 
300,-. Eftermiddagskaffe serveras. Anmälan 
senast den 28 januari 2005.  
 
Faxa, maila eller ring till: 
Sveriges Byggindustrier, Trädgårdsgatan 6, 
451 31 Uddevalla 
Fax: 0522-397 69,  
Tel: 0522-65 29 33,  
E-post: lars-eric.sellberg@bygg.org 
 
Specialerbjudande från 
Entreprenörsskolan till Povelföretagen 
Kvalitetsansvarig enl PBL 
För de som skall fungera som 
kvalitetsansvariga enl PBL behörighet E, N 
eller K 
 
Bygglagstiftning 2 dagar 
22-23/2  Göteborg,  6400 kr (7100 kr) 
Kvalitetssäkring 2 dagar 
8-9/3  Göteborg, 6750 kr (7500 kr) 
Finns det intresse så kontakta omgående: 
Peter Nilsson, Entreprenörsskolan 
031-708 41 23 
0709-48 03 72 
 
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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