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Ny grupp startar inom kort i 
Skaraborg/Bohuslän 
Återigen har vi underlag för att starta ytterligare 
en Povelgrupp i Skaraborg/Bohuslän. 
Följande företag kommer att ingå i denna 
företagsgrupp: 

• Betongarbeten Gren & Ekström AB, 
Trollhättan 

• Såg & Betongborrning i Uddevalla AB 
• A –borrning i Falköping AB 

 
Denna grupp beräknas starta i maj månad. 
 
Intresse i Norrköping 
Efter vårt informationsmöte i Norrköping 10:e 
april ser det ut som om vi inom kort har 
tillräckligt med intresse för att starta en 
Povelgrupp där. Är du intresserad av att deltaga i 
denna grupp, hör av dig till  
Börje Hellqvist, 0708-136125. 
 
Ny företagsintern Povelgenomgång 
Jämte de företagsgrupper som vi löpande har 
igång så genomför vi även företagsinterna 
genomgångar för de företag som så önskar. 
Detta är vanligtvis en lösning som passar lite 
större företag. Till vår stora glädje har  
John Svenssons Byggfirma AB, Asarum bestämt 
sig för att gå in i Povel och blir nästa lite större 
företag att införa Povel företagsinternt. 
JSB är ett bygg- och fastighetsföretag med 
verksamheten koncentrerad till Blekinge, östra 
Skåne och Kronoberg. De är ca 160 anställda 
och är ett utav de så kallade gasellföretagen i 
Sverige. 
 
Kommande kunskapsdag 2006 
Den tidigare mycket uppskattade kunskapsdagen 
kommer återigen gå av stapeln i år. Planerna är 
att genomföra denna i sept/okt.  
Mer info kommer inom kort. 

 

Beställare värderar Povel 
Göteborgs Upphandlingsbolag som sköter 
upphandlingen av de kommunala ramavtalen 
har tagit med Povel som ett godkänt 
ledningssystem i sin utvärderingsmall. 
Lokalsekretariatet i Göteborg har valt 
samma modell vilket gör att Povel 
poängsätts högt även där. Denna utveckling 
är mycket glädjande då vi har lagt en hel del 
arbete det sista året på att informera 
beställare om Povel.   
 
Flera företag på väg framåt 
Ett flertal företag som genomgått Povels 
introduktion är på väg mot en 
diplomering/certifiering under året.  
Flera beställare har också uttryckt sitt 
gillande av detta. Är ni som företag  
intresserade av detta så hör av Er eller titta 
in på hemsidan för att få mer information. 
 
Ytterligare intresse i Göteborg 
Trots att vi nyligen startade en Povelgrupp i 
Göteborg finns det ytterligare intresse att 
starta en ny grupp. Är du/ni intresserad att 
ingå i en sådan företagsgrupp, hör av dig till 
Peter Schyum, 0733-109959. 
 
Povel+FoU=Sant 
Vi har sökt och fått beviljat ett projekt hos 
SBUF som handlar om att gemensamt med 
BI:s FoU utveckla Povel, i detta projekt 
ingår även att synkronisera Povels gränssnitt 
mot rena projektstyrningsverktyg typ 
Sitecon och Byggsamordnaren. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med 
Povels hemsida: www.bygg.org/povel
 

 

http://www.bygg.org/povel
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