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Informationsmöte om Povel i Örebro 
I anslutning till seminariet Lönsamt Ledarskap, som går 
av stapeln i Örebro den 27/3, kommer det att hållas en 
Povelinformation för intresserade företag. 
Träffen sker i Sveriges Byggindustriers lokaler på 
Köpmansgatan 23-25 kl. 10.00-11.30. 
Är ni intresserade att deltaga så anmäler ni Er till Peter 
Schyum på peter.schyum@bygg.org eller 031-7084122. 
 
Ny Povelgrupp igång i Östergötland 
Nu har vi kört igång med ytterligare en Povelgrupp i 
Östergötland. Denna gång är det företag från Norrköping, 
Katrineholm, Nyköping och Jönköping som slagit sig 
ihop för att bilda en ny Povelgrupp 
Följande företag ingår i denna företagsgrupp: 

• Rydbergs Bygg AB, Nyköping  
• Bygg och Miljö AB, Norrköping  
• Holst Entreprenad AB, Jönköping  
• Byggnadsfirman Sjöö AB, Skärbacka 
• Tegelstaden Bygg AB, Katrineholm 
Första träffen var i Norrköping den 1 februari. 
 
Ytterligare intresse i Östergötland 
Det har visat sig att det finns ytterligare intresse att köra 
igång en företagsintern Povelgenomgång i Östergötland. 
 
Denna gång är det en koncern med flera byggföretag som 
vill komma igång med Povel. Detta beräknas ske under 
hösten 2007. 
 
AHA upplevelse vid första Povelträffen 
Så har även John Svensson Bygg AB startat sin resa. 
Det första seminariet i JSB:s Povelprojekt startade strax 
innan jul.  
Träffen innebar ett flertal ”aha insikter” efterhand som 
deltagarna förstod vad verksamhetsledningssystemet 
innebär konkret.  
- Povel är ingen ”papperstiger” som skall byråkratisera 
och ta död på kreativiteten i vår verksamhet. TVÄRT 
OM, Povel är ett sätt att vässa rutinerna för hela 
företaget, klara ut roller och rollfördelning för att skapa 
ordning och reda och förbättra förutsättningarna 
ytterligare för att ha nöjda kunder och god lönsamhet 
säger Pether Fredholm. 
 

 

A-borrning tar planeringen på allvar 
För en tid sedan gick A-borrning i Falköping igenom 
Povelintroduktionen tillsammans med ett antal andra 
företag i en företagsgrupp. A- borrning är ett utav 
Sveriges Byggindustriers duktiga specialföretag som 
hänger upp mycket av sin verksamhet på ordning 
och reda.  
Nu har företaget yttrligare spetsat till sin planering 
genom ett VSO= Visuellt Strategiskt 
Organisationssystem. Detta system består bland 
annat av lättbegripliga planeringstavlor för alla 
medarbetarna. 
 
Användare dagar i Höst 
Under hösten kommer vi att genomföra användare 
dagar för de företag som har Povel abonnemang.  
 
Träffarna kommer att ske på ett antal ställen i 
Sverige och på dessa träffar kommer vi att förutom 
uppdateringar i själva Povelmaterialet även gå 
igenom andra nyheter i branschen. 
 
Vi återkommer med datum längre fram.  
 
Nya föreskrifter om säkrare lyft 
I nya AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar 
och lyftredskap är kraven tydligare vad gäller 
undersökning, riskbedömning, uppföljning samt 
planering och organisation i samband med att 
lyftanordningar och lyftredskap används. 
I en del fall krävs enligt gällande kollektivavtal 
yrkesbevis för att hantera vissa lyftanordningar som 
t.ex. tornkran. Där utgör yrkesbeviset att 
arbetstagaren har dokumenterade kunskaper för 
ifrågavarande maskin/er.  
För lyftanordningar och lyftredskap där det saknas 
krav på yrkesbevis som tex sky-lift och saxlift kan 
arbetsgivaren pröva om arbetstagaren har de 
kunskaper som krävs och skall då också 
dokumentera denna bedömning.  Tidigare anvisning 
om bygghissar har inarbetats i föreskriften. 
Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2007. 
BI:s Entreprenörsskola arbetar med att ta fram  en 
arbetsplatsförlagd utbildning på ca 3 tim. gällande 
lyftredskap som kommer inom kort. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels hemsida:  
www.bygg.org/povel
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