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Andra Povelgruppen i Uddevalla klar, 
ytterligare intresse finns 
Vecka 47 genomförde vi vår sista träff med 
Povelgrupp nr 8 i Uddevalla. Redan nu har det 
dykt upp ytterligare intresse att starta upp ännu 
en grupp i Uddevalla och vi har ambition att 
detta skall kunna ske under våren 2006.  
Intresse för att snart komma igång med nya 
grupper finns också bl.a. i Malmö, Karlshamn, 
Alingsås, Norrköping, Falun och Västerås. 
Är du och ditt företag intresserad att ingå i en 
grupp, så hör av dig till Peter Schyum. 
 
Utbildning klar till 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 tre 
olika alternativ: 
Alternativ 1, Öppen utbildning 
Kontakta BI för platser och tider. 
Alternativ 2, Företagsintern utbildning 
Kontakta Peter Nilsson för offert. 
Alternativ 3, Handledarutbildning 
Har ni många i företaget som behöver utbildas, 
så kan handledarutbildningen vara ett alternativ. 
Ni kan då på ett resurseffektivt sätt själva utbilda 
inom det egna företaget när det passar er bäst. 
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 
  

 

Kundinformation på hemsidan 
Vill återigen påminna att vi har tagit fram en 
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 
 
Ny grupp i gång i Göteborg 
Nyligen startade vi ytterligare en 
Povelgrupp i Göteborg. Företagen som ingår 
i denna grupp är: 

• Hallarnas Bygg AB, Mölndal 
• Brogrens Bygg AB, Bohus Björkö 
• Sparta Entreprenad AB, Göteborg 

 
Insatser från AMV 2006 
Arbetsmiljöverket kommer under 2006 att 
utöka sitt arbete när det gäller att kontrollera 
företagens så kallade systematiska 
Arbetsmiljöarbete. Har ni gått igenom Povel 
kan ni känna Er trygga inför en eventuell 
inspektion. 
 

 

VI vill avsluta med att 
önska alla en god jul 

och ett riktigt  
gott nytt år 
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