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Tuve Bygg AB tar hjälp av Povel 
Tuve Bygg AB med sina övriga bolag Tuve 
Betongbyggen AB, Tuve snickeri AB och Tuve 
Fastighetsservice AB har beslutat sig att gå in i 
Povel. 
Tuve Bygg AB är ett byggbolag i Göteborg med en 
omsättning på ca 700 milj och ca 230 anställda i 
sina olika bolag. 
- Vi har under en tid nu tittat på olika hjälpmedel 
för att stärka upp och hjälpa oss framåt i våra 
frågor som rör verksamhetsledningen och har 
fastnat för Povel, säger Peter Hårte VD på Tuve 
Bygg AB. 
-Povel har en tilltalande struktur och ett synsätt och 
hjälpmedel som ligger helt i linje med hur vi tänker 
och vill arbeta framöver, förstsätter Peter Hårte. 
Arbetet med Povelprojektet inom Tuve Bygg AB. 
startades under vecka 26 och beräknas pågå ca 1 år. 
Givetvis kommer många medarbetare och grupper 
att involveras i arbetet att inför Povel i Tuve Bygg 
AB. 
 
 

Nu stärker vi Povelorganisationen 
ytterligare 
För att kunna hantera bl.a. de lite större företagen 
som vill bli Povelföretag har vi stärkt upp Povel 
med ytterligare en handledare, Mikael Rappe, som 
är bosatt i Stockholm, kommer initialt att hjälpa till 
att introducera Åhlin & Ekeroth AB i Povel. 
Mikael är inte helt obekant med BI:s arbetssätt -
han var tidigare involverad i arbetet med 
byggmästarkvalitet.  
Vi hälsar Mikael välkommen i Povelgänget! 
 
 
Marken är bruten i Karlstad 
Till vår stora glädje har vi nu brutit ny Povelmark i 
Karlstad. Flera företag har tidigare visat intresse 
för Povel i Karlstad och nu har första företaget 
tagit steget och gått in i Povel. Detta företaget är 
Etfab bygg och anläggnings AB med ca 15 
anställda och med säte i Hammarö. 
 

 

Inspektioner av dammiga byggen  
ska sätta stopp för nya fall av silikos  
─ Byggdamm innehåller ofta kvarts. Mätningar vid så 
kallade ROT-arbeten har visat på mycket höga värden 
av kvarts, och vår uppfattning är att det överlag har 
blivit dammigare på byggena de senaste tio åren, 
säger Jan Olof Norén, kemist vid Arbetsmiljöverket, 
som ingår i tillsynsprojektet. 
 
Sammanlagt ska verket i år genomföra ca 200 st 
inspektioner av byggarbetsplatser med den här 
inriktningen. Fokus ligger på om- och tillbyggnad 
samt renovering (ROT) av lokaler samt vissa 
dammande arbeten vid nybyggnation. n också orsaka 
kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, som också den 
är obotlig. Även icke-rökare kan drabbas. 
 
Läs mer om kvartsdamm, vilka regler som gäller och 
hur man skyddar sig här: 
http://www.av.se/omoss/sto/kvarts/damm_bygga
rbetsplatser.aspx  
 

 
Povels kunskapsdag 2008 
Årets kunskapsdag för Povelföretagen med 
abonnemang kommer att gå av stapeln 20 augusti i 
Göteborg. Som vanligt blandar vi nytta med nöje. 
Dagen startas vid lunch och kommer förutom 
uppdateringar och utdelning av årets kunskapspärm 
även innehålla flera intressanta föredrag.  
Vi kommer också ha en minimässa med flera av våra 
avtalspartners på våra centrala inköpsavtal på plats 
med bra erbjudanden. Kvällsarrangemanget denna 
gång består av jubileumsmatchen i fotboll mellan 
Sverige och Frankrike på Ullevi. 
Se vidare i inbjudan som skickats ut till alla 
Povelföretag. 

 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels 
hemsida: www.bygg.org/povel 
 
Vi som arbetar med Povel ber att få önska alla en 

riktigt trevlig sommar! 
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