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Åhlin & Ekeroth har startat sin Povelresa 
I Vadstena 26-27 februari startade koncernen Åhlin 
& Ekeroth AB sin Povelintroduktion.  
Många olika arbetsgrupper och medarbetare kommer 
att involveras i arbetet att införa Povel i koncernens 
alla bolag. I detta arbete kommer både Peter 
Schyum, Leif Alén och vår nya Povellärare; Mikael 
Rappe ingå. 
 
Koncernen Åhlin & Ekeroth består i dag av ca 400 
anställda och har sin huvudsakliga verksamhet i 
Östergötland.  
 
Povelinformation på 
Håltagningsentreprenörernas årsmöte 
Den 6/3 hade Håltagningsentreprenörernas (HIB) 
årsmöte. Vid denna träff höll Peter Schyum ett 
föredrag och presentation av Povel.  
Povel har tidigare ett antal håltagningsentreprenörer 
som genomgått introduktionen i Povel.  
Det uttrycktes nytt gillande och intresse av ett flertal 
av de närvarande företagen så ambitionen är att få 
igång en Povelgrupp med dessa företag till hösten. 
 
Stora och små företag på 
på väg in i Povel 
Det ser ut som om vi inom kort kommer att få 
ytterligare ett utav Sveriges större byggföretag som 
ansluter till Povel. Intresse har visats och det 
kommer att bli klart inom kort när de skall starta sin 
introduktion. Dessutom är flera mindre företag på 
väg in i Povelfamiljen. 

 
Arbetsmiljöverket lanserar 
webbinfo till nya företag 
Enkel, lättöverskådlig information, om man vad som 
arbetsgivare behöver veta om sitt arbetsmiljöansvar, 
när man startar ett företag. Det är syftet med de nya 
företagarsidorna på Arbetsmiljöverkets webbplats. 
Företagarsidorna nås via startsidan på www.av.se
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels hemsida: 
www.bygg.org/povel

 

Revideringar i arbetsmiljölagstiftningen 
Det pågår i dag ett arbete för att anpassa den 
svenska arbetsmiljölagstiftningen till de 
europeiska direktiv som nu finns inom detta 
område. Detta innebär att man ser över vissa 
delar i vår övergripande Arbetsmiljölag, som 
också kommer att få genomslag på vår ”egen” 
AFS 1999:3 Bygg & Anläggningsarbete.  
 
Vi återkommer när läget och förändringarna 
klarnar. 
 
Povels Kunskapsdagar 
Det är med tillfredställelse vi kan se tillbaka mot 
Povels kunskapsdagar 2007 som genomfördes 
på fem orter runt landet under hösten.  
Upplägget med 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. 
 
Omvänd moms – förteckning över 
byggtjänster 
Sedan årsskiftet är avd 45 i Svensk 
Näringsgrensindelning, SNI 2002, inte den 
uttömmande förteckning över byggtjänster som 
den var före årsskiftet. SNI 2002 är nu endast 
vägledande för att bedöma vad som är en sådan 
byggtjänst som kan omfattas av reglerna för 
omvänd skattskyldighet. Sveriges 
Byggindustrier har nu i samarbete med ett antal 
konsultbyråer tagit fram en förteckning som är 
avsedd att vara ett hjälpmedel för att avgöra vad 
som är en sådan byggtjänst som ska beskattas 
hos köparen av tjänsten. 
Läs mer på www.bygg.org 
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