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Povelföretag ISO certifierat 
Många utav de företag som ansluter till Povel är små 
och medelstora företag med en ambition att klara en 
Poveldiplomering. Vissa företag går dock vidare mot 
en certifiering. Detta kan bero på krav från 
omgivning, sig själva eller beställare.  
Nu kan vi med glädje konstatera att vårt första 
Povelföretag har klarat av att certifiera sig både 
inom kvalitet, genom ISO 9001:2000 och miljö 
genom ISO 14001:2004. 
Företaget som har uppnått detta är  
Tegelstaden Bygg AB, stationerat i Katrineholm och 
med verksamhet inom både fastighet och bygg. 
Det är mycket tillfredställande att tillsammans med 
den ansvarige på Tegelstaden; Johan Blumenthal, 
konstatera att Povel har varit ett utmärkt verktyg att 
hjälpa Tegelstaden Bygg AB att nå sitt mål om att 
klara en certifiering. 
Vi gratulerar och ber att få lyfta på hatten!! 
 
Informationsmöte i Örebro 
Tisdagen den 27/11 hölls det ett informationsmöte 
om Povel i BI:s lokaler på Köpmansgatan 23-25. 
Många företag hade anmält intresse att deltaga och 
fick information om upplägget i Povel och en del 
material i anslutning till detta. Nästa steg är att få 
igång en Povelgrupp i Örebro efter nyår. 
Skulle det finnas några ytterligare företag som 
missade informationsmötet men är intresserade att 
deltaga i nästa Povelgrupp i Örebro går det bra att 
kontakta Peter Schyum på 0733-109959 eller Leif 
Alén på 0702-193103. 
 
Åhlin & Ekeroth in i Povel 
I januari startar koncernen Åhlin & Ekeroth sin 
Povelintroduktion. Koncernens alla 6 bolag kommer 
att ingå och starten beräknas till mitten på februari 
2008. Koncernen Åhlin & Ekeroth består i dag av ca 
400 anställda och har sin huvudsakliga verksamhet i 
Östergötland.  
 
I detta arbete kommer både Peter Schyum, Leif Alén 
och vår nya Povellärare; Mikael Rappe ingå. 
 

 

Povels Kunskapsdag 2007 
Det är med tillfredställelse vi kan se tillbaka mot 
kunskapsdagen 2007 som genomfördes på fem 
orter runt landet under hösten. Upplägget att 
förutom uppdateringar i själva Povelmaterialet 
även gå igenom andra viktiga nyheter i 
branschen och samla det i en kunskapspärm 
gillades uppenbart av alla anslutna företag. 
 
Detta borgar för att vi även 2008 kommer att få 
se en Povel kunskapsdag, kanske denna gång i 
anslutning till något trevligt kvällsarrangemang. 
 
Fler företag mot en Diplomering 
Det har inkommit några ansökningar om 
Poveldiplomering till Povels Kontrollnämnd 
och vi har anledning att tro att fler är på väg när 
vi snart skriver år 2008. 
Vår bedömning är att fler företag, än som i dag 
ansöker om diplomering, faktiskt är redo för en 
sådan och bör ansöka under 2008.  
 
Nya Povelgrupper 
Nya grupper planeras i Göteborg, Karlstad, 
Malmö, 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
 

VI vill avsluta med att 
önska alla en god jul 
och ett riktigt  
gott nytt år 
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