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Ny grupp startar inom kort i Norrköping 
Nu har vi klart med ytterligare en Povelgrupp. Denna 
gång är det företag från Norrköping, Nyköping, 
Katrineholm och Jönköping som slår sig ihop för att bilda 
en ny Povelgrupp. Denna grupp beräknas starta i jan/feb 
07 och första start blir i Norrköping.  
Följande företag kommer att ingå i denna företagsgrupp: 
 

• Rydbergs Bygg AB, Nyköping  
• Bygg och Miljö AB, Norrköping  
• Holst Entreprenad AB, Jönköping  
• Byggnadsfirman Sjöö AB, Skärbacka 
• Tegelstaden Bygg AB, Katrineholm 

 
Ännu en grupp företag som genomgått 
introduktionen i Povel 
Torsdagen den 23:e november träffades företagen i denna 
grupp för en avslutningsträff i introduktionsprogrammet. 
Dagen var väldigt produktiv och avslutades med en 
trevlig gemensam middag. Företagen som nu tar Povel 
till hjälp att förbättra sitt företag är: 
 

• Betongarbeten Gren & Ekström AB, Trollhättan  
• Såg och Betongborrning i Uddevalla AB, 

Uddevalla  
• A- Borrning i Falköping AB, Falköping 

I denna grupp ingick det bara så kallade S- företag.  
Roligt att återigen konstatera att Povel även passar dessa 
så kallade specialföretag.  
 
Povel med i SIS Tekniska Kommitté 
Peter Schyum, projektledare för Povel har utsetts till 
Sveriges Byggindustriers representant i SIS, (Svenska 
Institutet för Standarder eller Swedish Standards 
Institute), när det gäller ledningssystemsfrågor.  
 
Peter kommer att ingå i SIS tekniska kommitté 475, 
Ledningssystem inom byggande och förvaltning. 
 
SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som 
utarbetar internationella standarder. Genom att delta i 
standardiseringsarbetet kan organisationer påverka 
utformningen av standarder inom sin marknad. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels hemsida:  
www.bygg.org/povel

 

Ändringar i BBR 
Boverkets Bygg Regler, BBR gäller för ny- och 
tillbyggnader och har under 2006 reviderats. 
Ändringar 2006 trädde i kraft 1/7 2006,  
övergångstid till 30/6 2007. 
Utgångspunkter för revideringarna har varit: 

• Införa verifierbara funktionskrav 
• Skapa bättre tydlighet 
• Anpassning till EU-standarder 
• Stödja miljökvalitetsmålen 
• Införa livslängdstänkande i byggandet 

 
De Povelföretag med abonnemang som vill ha en 
mer detaljerad skriftlig sammanställning av 
ändringarna ombedes vänligen kontakta Peter 
Schyum eller Börje Hellqvist. 
 
Nya AFS:ar 
Ett antal nya föreskrifter har kommit ut från 
arbetsmiljöverket och träder i kraft 1 juli 2007, 
samtidigt upphävs ett antal föreskrifter. 
De nya förordningarna är: 

• Användning av arbetsutrustning, AFS 
2006:4  

• Användning av truckar, AFS 2006:5 
• Användning av lyftanordningar och 

lyftredskap, AFS 2006:6  
• Tillfälliga personlyft med kranar eller 

truckar, 2006:7 
Läs mer på www.av.se
 
En del av dessa ändringar innebär ett 
utbildningskrav. För närvarande pågår ett arbete 
inom BI hur detta utbildningskrav bör omsättas. 
 
Nya momsregler 
Regeringen har beslutat att de regler om s.k. omvänd 
skattskyldighet mellan byggföretag ska träda i kraft 
och tillämpas från och med den 1 juli 2007. 
BI:s Entreprenörsskola har under hösten genomfört 
ett antal seminarier där information lämnats om de 
nya reglerna och därigenom nått ca 300 företag. 
  
BI avser att under våren 2007 genomföra ytterligare 
en seminarieserie. Är du intresserad, så kan du göra 
en intresseanmälan på www.bygg.org/kurs
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