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Avslutning i Norrköping 
Under vecka 25 hölls avslutning i den Povelgrupp 
som har träffats under våren i Norrköping. I denna 
företagsgrupp har det ingått duktiga och intresserade 
deltagare från följande företag. 

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

Ytterligare intresse finns från företag i Östergötland 
att komma igång med Povel och om du är verksam 
här och är intresserad, så hör av dig till ditt lokala BI 
kontor eller direkt till projektledaren. 
 

Vägen över Povel till medlemskapet i BI 
Ett flertal av de företag som har tyckt att Povel har 
varit det hjälpmedel som de behöver för att utveckla 
sin verksamhet har också i anslutning till att de gått 
in i Povel, ansökt om medlemskap i BI.  
 
Det är glädjande att se att ett hjälpmedel som Povel 
även kan öppna upp intresset för medlemskap. 
 
Större koncern på väg in i Povel 
En större byggkoncern med 6 stycken bolag är på 
väg in i Povel.  
Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i 
Östergötland.  
Planerna är att de skall starta sin Povelintroduktion 
under hösten. 
 
Nya Povelgrupper 
Nya grupper planeras i Göteborg, Örebro och 
Stockholm.  
Är du intresserad av att deltaga i någon av dessa 
kontakta din lokala byggförening eller direkt till 
projektledaren Peter Schyum på 031-7084122. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels hemsida: 
www.bygg.org/povel

 

Småföretagen väljer Povel 
Ett antal av våra mindre medlemsföretag har 
senaste tiden gått in i Povel.  
Detta har föranlett ett behov att ytterligare 
anpassa Povel till de mindre medlemsföretagen. 
 
Ett sådant arbete har startat och beräknas vara 
klart till årsskiftet. 
 
Kunskapsdagar i Höst 
Under hösten kommer vi att genomföra 
Kunskapsdagar för de företag som har Povel 
abonnemang.  
Träffarna kommer preliminärt att ske: 

• Uddevalla 18/9 
• Skövde 2/10 
• Malmö 9/10 
• Göteborg 16/10 
• Jönköping 23/10 
 

En inbjudan till berörda företag med fastställt 
datum kommer att ske direkt efter semestern. 
 
På dessa träffar kommer vi att förutom 
uppdateringar i själva Povelmaterialet även gå 
igenom andra viktiga nyheter i branschen. 
 
Nya föreskrifter om säkrare lyft 
Till följd av kunskapskravet i de nya 
föreskrifterna som träder ikraft 1 juli 2007 har 
Entreprenörsskolan tagit fram en 3 timmars 
utbildning som med fördel genomförs ute på 
arbetsplatsen.  
 
Under hösten genomför Entreprenörsskolan 
handledarutbildningar för de företag som själv 
vill kunna utbilda sina medarbetare internt. 
Givetvis hjälper Entreprenörsskolan även till att 
sätta upp företagsinterna utbildning med 
lärarhjälp. 
Även så kallade öppna kurser kommer även att 
erbjudas efter behov under hösten. 
Vid frågor kontakta Peter Nilsson på 
Entreprenörsskolan 031-7084123 
 

Povel och Entreprenörsskolan vill även passa på att önska alla en riktigt trevlig sommar!! 
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