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Utökat innehåll i årets Povelabonnemang  

Årets Povelabonnemang har utökats i innehåll då 

det i år också ingår de två mycket uppskattade 

skrifterna: Arbetsmiljöregler och Byggregler. 

Dessa två innehåller lagar, regler och anvisningar 

som berör vår byggverksamhet. Böckerna är också 

upplagda så att de enklare skall ge en överblick på 

vilka lagar och regler specifikt som kan vara viktigt 

att ha insikt i. 

Skrifterna kommer att delas ut i anslutning till årets 

Kunskapsdagar. 

Betongälskarna på Gotland in i Povel 

Under vecka 35 startades Povelarbetet på Wisab 

Bygg AB på Gotland.  

- Wisab har under en tid letat efter ett hjälpmedel 

som kunde bistå oss i företagets fortsatta 

utveckling. När vi hittade Povel och fick en 

genomgång av Povel kände vi att vi funnit det vi 

sökte, säger Håkan Ohlsson, VD på Wisab Bygg 

AB. Nu gäller det också att sprida och göra Povel 

känt även på Gotland fortsätter Håkan som förutom 

att vara VD i Wisab, även är engagerad i styrelsen i 

Gotlands Byggmästarförening. 

Uppdaterat Povelmaterial 

Under året har större delen av Povelmaterialet 

uppdaterats. Både arbetsboken och mallarna är 

uppdaterade. Dessutom är Kund – och 

intressentinformationen som ni kan ta ut från 

hemsidan nu uppdaterad och använder ni den till 

att informera Era kunder så kan ni nu använda den 

uppdaterade i stället. 

Nya Povelhandledare på väg 
 
Under senhösten kommer vi att träffa och 

förhoppningsvis knyta upp ett par duktiga personer 

som kan hjälpa oss att utveckla Povel och de 

anslutna Povelföretagen. Målsättningen är att ha ett 

antal Povelhandledare som täcker Sverige 

geografiskt och har nära till våra Povelföretag. 

 

Maskinentreprenörerna får upp ögonen för 
Povel 

Sedan några företag tillhörande 

Maskinentreprenörerna (ME) med Styrud 

Ingenjörsbyrå AB i Sävedalen i spetsen, visat stort 

intresse för Povel, har även organisationen ME, 

Maskinentreprenörerna visat intresse för att få ta del 

av Povelkonceptet för sina medlemsföretag. Ett första 

samarbete är inlett och förhoppningsvis mynnar detta 

ut i ME anpassade Povelgrupper inom inte allt för 

lång framtid. 

 
Povelföretaget Rydbergs Bygg AB går mot en 
ISO certifiering 

Rydbergs Bygg AB med sitt säte i Nyköping är ett 

företag som gick igenom sin Povelintroduktion för 

några år sedan. Nu har man på företaget slagit fast en 

strategi att arbeta vidare mot att certifiera företaget 

enligt ISO 9001.  

 
Utbildningen i BAS-P/U ångar på  
 

Till dags Datum har Entreprenörsskolan på BI redan 

utbildat ca 5000 personer runt om i landet. 

Utbildningskravet träder i kraft 1 januari 2010. 

Utbildning skall ses som en funktionsutbildning och 

syftet är att ge kunskaper och färdigheter för att kunna 

agera som BAS för en säker arbetsmiljö. 

Gå in på www.bygg.org/kurs och läs mer om BI:s 

utbildning av Byggarbetsmiljösamordnaren. 

 
Hjälp för Povelföretagen att arbeta vidare 
 

Vi kan nu med hjälp av bl.a. våra nya handledare 

erbjuda en bättre företagsintern hjälp. Oavsett om man 

behöver hjälp mot en Poveldiplomering, gå vidare 

mot en ISO certifiering eller om man vill ha hjälp med 

ett specifikt område, så kan vi till en rimlig ersättning 

erbjuda detta. Är du intresserad av att få en nystart av 

ert Povelarbete eller vill ni gå vidare mot en 

diplomering eller certifiering, tveka inte att höra av Er 

så tar vi fram ett förslag på lösning. 

 

http://www.bygg.org/kurs

