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B&L Lund AB, senaste företaget att 
Poveldiplomeras 
Under vecka 9 genomfördes Povelrevision hos 

B&L Lund AB. Denna revision resulterade i att 

företaget klarade denna med beröm godkänt och 

kan nu kalla sig Poveldiplomerat företag. B&L 

Lund monterar alla på marknaden förekommande 

akustikundertak. Man säljer och monterar 

bullerinbyggnader och avskärmningar.  

Man har också sedan augusti år 2000 egen 

produktion av ljudarbsorbenter, skärmväggar och 

textildraperier. Företaget grundades 1980, ägs av 

Bengt och Lena Lund och är ett familjeföretag. 

Kontor, lager och produktion finns i Broddetorp 

mitt emellan Skara, Skövde och Falköping. Man 

sysselsätter fn. 22 personer varav 10 st 

undertaksmontörer. Kunder är huvudsakligen 

kommuner och byggföretag. Vi lyfter på hatten och 

ber att få gratulera till Poveldiplomet!  

 
Informationsmöten i Skåne 
I vår kommer vi att ha informationsmöten om 

Povel i Helsingborg och Malmö. 

Detta sker givetvis tillsammans med den lokala 

Byggföreningen. Är du intresserad att deltaga på  

ett av dessa informationsmöten så ta kontakt med  

din lokala BI chef eller Peter Schyum, Ansvarig för 

Povel inom BI. 

 

 

Intresse på många håll 
Vi har nu återigen intresse från ett antal små och 

medelstora företag som vill ingå i 

företagsgemensamma Povelgrupper. Ambitionen är 

att inom en inte allt för lång framtid få igång nya 

grupper i Malmö/Helsingborg, Göteborg, Örebro, 

Falun och Stockholm. Är du intresserad att med 

ditt företag ingå i en sådan grupp, tveka inte att 

höra av er! 

 

 

Student hjälper till med SBUF projekt 
Sedan en tid drivs det ett SBUF finansierat 

utvecklingsprojekt inom Povelkonceptet. Huvudsyftet 

är att utveckla Povel och innefattar fem delprojekt. Ett 

av dessa är; att undersöka metoder för att bättre sprida 

förbättringar i våra företag. Åsa Tenggren är studenten 

som driver detta projekt och tillsammans med ett antal 

företag, de flesta av dem Povelföretag, skall hon 

försöka undersöka hur internkommunikation fungerar 

i dag och även komma med förslag på förbättringar. 

Vi önskar Åsa lycka till med detta arbete. 

 
Tommy Byggare AB in i Povel 
Till vår glädje kan vi konstatera att ytterligare ett lite 

större byggföretag har valt att gå in i Povel. Tommy 

Byggare AB är ett byggföretag med lokal förankring i 

Alingsås, Vårgårda och Herrljunga och åtar sig 

byggentreprenader i hela Västsverige. 

Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för 

handel och industri samt bostäder. Företaget omsätter 

ca. 330 miljoner kronor på årsbasis och har 132 

anställda varav 35 tjänstemän och ingår i TB gruppen 

som totalt omsätter 550 milj och har 180 personer 

anställda. Povelintroduktionen på Tommy Byggare 

AB startas i januari 2010 och beräknas pågå större 

delen av 2010. 

 
Digitala kundenkäter 
Sedan en tid har vi tillsammans med en av våra nya 

leverantörer under Centrala inköpsavtal utvecklat en 

digital kundenkät. Denna gör det möjligt att för en 

billig peng undersöka vad din kund tycker om Er som 

företag inom ett antal utvalda områden. Man får 

resultatet snyggt presenterat i en sammanställning och 

man har även möjlighet att jämföra sig mot företag 

inom en viss storlek, verksamhet eller region. Som 

hjälp att ta fram dessa anpassade kundenkäter har varit 

ett antal Povelföretag. Vi tackar för denna hjälp och 

hoppas att många kommer att utnyttja denna 

möjlighet. Se mer under Centrala inköpsavtal på 

byggplatsen under Questbacks sida. 

 
 

 


