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Andra Povelgruppen igång i Uddevalla 
Följande tre företag är sedan maj igång i ännu en 
Povelgrupp i Uddevalla: 

• Takorama AB  
• JTB AB  
• Markbygg AB 

 
Povel kör i gång i Motala 
Till vår stora glädje kommer vi snart igång 
med vår första Povelgenomgång i Östergötlands 
Län. Håkan Ström Byggnads AB och Nabab 
Bygg AB från Motala kommer inom kort starta 
sin introduktion i Povel. Denna introduktion 
kommer att genomföras företagsinternt 
och beräknas starta direkt efter semestern. 
 
Ytterligare intresse i Göteborg 
Vi har intresse från bl.a. Hallarnas Bygg AB att 
starta ytterligare en Povelgrupp i Göteborg i 
Höst. Finns det intresse att vara med i en sådan 
grupp så hör av Er till Peter Schyum. 
 
Besök hos alla företag under hösten 
Under hösten kommer alla företag med 
abonnemang att besökas personligen.  
Titta redan nu över när ni tror ett sådant besök 
skulle passa Er. Vi kommer då att gemensamt gå 
över hur Ert arbete med Povel fortskrider.  
Självklart ser vi tillsammans också över om ni 
behöver någon ytterligare hjälp för att komma 
vidare i Ert interna arbete. Vid dessa träffar tittar 
vi också över de nyheter och uppgraderingar 
som har skett i Povel under året. 
 
Tunga beställare visar intresse 
Den senaste tiden har flera tunga beställare fått 
upp ögonen för Povel. Bl.a. har Akademiska 
hus, Banverket och Lokalsekretariatet visat stort 
intresse. I Akademiska hus fall har intresset varit 
så stort att man vill använda Povel som 
hjälpmedel när de nu själva ser över och 
uppdaterar sitt eget ledningssystem.  

 

Kundinfo på hemsidan 
Vill påminna att vi har tagit fram en ny 
Kund- och Intressentinformation med lite 
information om vad Povel är och varför man 
skall använda ett Povelföretag. Med i denna 
information finns även en uppdaterad 
korsreferenslista. Ni kan ta ut den från 
Povels hemsida där den finns på startsidan 
på höger sida. www.bygg.org/povel 
 
Påminnelse om kommande Nya 
ställningskrav 
Senast den 1 juli 2006 skall alla som uppför, 
river eller väsentligt förändrar 
byggnadsställning ha fått viss 
utbildning/information (enl AFS 2004:4). 
Utbildningens omfattning är beroende av 
ställningens höjd. 

• Alla yrkesarbetare som i sitt arbete kommer att 
uppföra/förändra/riva ställning med en 
arbetshöjd på 2-9 meter omfattas av kravet på 
allmän utbildning.  

• För arbetshöjd på max 2 meter gäller särskild 
information omfattande 2-4 timmar. 

BI har genom Entreprenörsskolan tagit fram 
en handledarutbildning.  
Med denna handledarutbildning kan man i 
företaget själv utbilda sin egen personal på 
ett resurseffektivt sätt och med god 
flexibilitet. Utbildningen ger också 
möjlighet att hålla den särskilda 
informationen enl. AFS 2004:4. 
 
Vill ni veta mer så gå in på www.bygg.org 
Eller ta kontakt med: 
Peter Nilsson, Entreprenörsskolan 
031-708 41 23 
0709-48 03 72 
 
Povel ber att få önska alla en trevlig och  
skön semester!! 

 

http://www.bygg.org/
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