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Håltagningsentreprenörerna startade sin 
Povelintroduktion i Jönköping 

15-16 april gick startskottet för HIB:s första 
Povelintroduktion. 
De företag som kom med på första träffen var 
följande: 

• Void AB, Borlänge  
• Håltagargruppen GUJA AB, Örebro   
• Wetterstadens Betongborrning AB, 

Jönköping  
• Arnessons Betongborrning AB, Kil  
• Betonghåltagning i Göteborg AB, Hisings 

Backa 
Första träffen skedde i Jönköping och de övriga 
tillfällena kommer att spridas över en period på ca 
6 månader. Är du intresserad att ingå i en ny HIB 
anpassad Povelgrupp framöver, hör av dig till Peter 
Schyum 031-708 41 22 eller Calle Bendefors på 
0515-182 40 
 
Ny västsvensk grupp startar inom kort i 
Göteborg  
Återigen har ett antal mindre företag i Västsverige 
anmält intresse för att ingå i en företagsgemensam 
Povelgrupp. Därför startar vi den 18:e maj upp en 
grupp med följande företag: 

• TBT Byggteknik AB, Västra Frölunda 
• Pålssons Bygg AB, Husqvarna 
• Nivåbyggen AB, Västra Frölunda 
• Per Jacobsson Byggnads AB, Hjälteby 
• Husbyggen Väster AB, Hisings Backa 

 
Introduktionen för dessa företag kommer att ske 
fram till i slutet på 2009. 
 
Profilprodukter för Povelföretagen 
Vi kan nu erbjuda ett antal produkter med Povels 
logga. På produkterna, som är av bra kvalitet, har 
Povelloggan snyggt ditsatt, finns i de flesta fall 
även möjlighet att trycka företagets egen logga.  
Gå in på Povels hemsida för att se produkter och 
priser. www.bygg.org/povel 

 
Ny arbetsmiljölag, Nya bygg- och 
anläggningsföreskrifter 
Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna 
om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3 
med tillägg 2008:16) att gälla. Ett nytt system har 
skapats för hur ansvaret för arbetsmiljön fördelas i 
byggprojekt.  
 
Några av nyheterna: 

• Byggherrens ansvar under byggprojektets 
förberedelseskede omfattar nu också 
planering, inte bara projektering som tidigare. 

• Byggherrens arbetsmiljöansvar under 
förberedelserna, utförandet eller för hela 
byggprojektet kan övertas av en 
Uppdragstagare. 

• Byggherren eller en Uppdragstagare som 
övertagit byggherrens arbetsmiljöansvar  ska 
utse byggarbetsmiljösamordnare, dels för 
planering och projektering (BAS-P), dels för 
utförandet av byggnads eller 
anläggningsarbetet (BAS-U). 

Kontakta Peter Nilsson 031-708 41 23 på 
Entreprenörsskolan för mer information och 
upplysningar om utbildningar för ovanstående 
byggarbetsmiljösamordnare.  
 
Ny ISO 9001:2008 standard 
I december 2008 kom en ny ISO 9001:2008 standard 
ut. Målet med den nya standarden var att inte föra in 
några ytterligare krav. Den nya standarden innehåller 
därför inga stora förändringar utan mer att antal 
klargöranden. 
 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels 
hemsida: www.bygg.org/povel 
 

 


