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Povel blir Håltagningsentreprenörernas val 
av verksamhetsledningssystem 
Efter att Povel presenterades på HIB:s årsmöte 
visade styrelsen och flera företag stort intresse för 
Povel. Styrelsen i HIB och Povel hade därefter i 
november ett arbetsmöte för att diskutera och göra 
anpassningar i Povel för HIB företagen.  
Detta föll så väl ut att alla i styrelsen med sina 
företag bestämt att de kommer att gå in i en HIB 
anpassad Povelutbildning med start i mars/april 09. 
 
- Vi skickar oftast iväg våra medarbetare på olika 
kurser, typ heta arbeten och 
arbetsmiljöutbildningar, nu känns som det är dags 
att utbilda oss själva som företagsledare och både 
höja kompetensen och effektivisera sättet vi 
arbetar, säger Jonas Nors, delägare i 
Wätterstadens Betongborrning i Jönköping och 
styrelsemedlem i HIB.  
 
Nu går vi vidare och erbjuder Povelutbildning till 
alla företag inom HIB. 
 
Nu stärker vi Povelorganisationen 
ytterligare 
Povel växer och stärker organisationen. 
Anders Johnsson, tidigare Peab och numera 
projektledare på WSP är ny handledare i Povel. 
Anders kommer i första hand att hjälpa till med 
Tuve Bygg AB:s introduktion av Povel och vi är 
övertygade att med Anders mycket goda kunskaper 
inom byggprocessen, så kommer vi att få mycket 
nytta av Anders i framtida Povelgrupper och 
projekt.  
Vi önskar Anders välkommen in i Povelgänget! 
 
Flera Povelgrupper på gång 
Vi har nu ytterligare ett antal företag som vill ingå i 
nya Povel företagsgrupper. Bl.a. i Göteborg, Falun, 
Karlstad, Malmö och Stockholm har vi intresserade 
företag som vill komma igång. Är du intresserad 
att deltaga i någon av dessa grupper; hör av dig till 
Börje Hellqvist 031-7084121 
 

 

Allvarliga arbetsmiljöbrister vid vart fjärde 
småhusbygge 
Återförsäljare av småhus och entreprenörer som 
uppför dem saknar i hög utsträckning nödvändiga 
arbetsmiljökunskaper. Det visar en landsomfattande 
insats som Arbetsmiljöverket genomfört. 
 
Endast 20 av de totalt 200 småhusbyggen som 
inspekterades undgick krav. Närmare 60 av dem fick 
omedelbart förbud för att fasta fallskydd saknades. 
Därutöver ställdes krav om fallskydd inte bara längs 
långsidorna utan också längs husets gavlar. Vid 
många byggen fanns stegar som tillträdesleder. Dessa 
godkändes inte utan fick bytas ut mot trappor för att 
underlätta arbetet och minska fallrisken. 
 
En projektrapport, som också innehåller bilder från 
några av byggarbetsplatserna, finns på www.av.se
 
Povel lämnar fastlandet 
Utan att ännu ha genomfört någon marknadsföring av 
Povel på Gotland har till vår stora glädje Povel nu 
även lämnat fastlandet och fått ett företag från 
Gotland som vill ansluta sig. Företaget är medelstort 
och anslutningen och introduktionen i Povel kommer 
att ske företagsinternt. 
 
Profilprodukter för Povelföretagen 
Vi kan nu erbjuda ett antal produkter med Povels 
logga.  
Detta är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra företaget 
som ett Povelföretag. På produkterna, som är av bra 
kvalitet, har Povelloggan snyggt ditsatt, finns i de 
flesta fall även möjlighet att trycka företagets egen 
logga. Produkterna som finns är keps, piket tröja, T-
shirt, tygpåse och sittskydd.  
 
Gå in på Povels hemsida för att se produkter och 
priser. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels 
hemsida: www.bygg.org/povel
 
 

 

http://www.av.se/
http://www.bygg.org/povel

	          
	PovelBLADET 
	 En information för Povelföretagen och dess intressenter   Månad: december           Nr: 08:03 

