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Klart för ny Povelgrupp i Västsverige  
Återigen har ett antal medelstora företag från 

Västsverige bestämt sig för att ingå i en 

företagsgemensam Povelgrupp. Denna grupp 

kommer att starta upp efter sommarsemestern. 

Företagen som ingår i denna Povelgrupp är: 

 Kålltorps Byggnads AB, Göteborg  

 HTE Garden Produktion AB, Torslanda  

 Styrud Ingenjörsfirma AB, Sävedalen  

 Dan Lindberg Byggnads AB, Skärhamn 

 

Är ditt företag intresserad av att ingå i en sådan 

här företagsgrupp, tveka inte att höra av Er till 

Peter Schyum, Ansvarig för Povel 0733-10 99 

59. 
 

Povelintresse i Halmstad 
Företag i Halmstad har visat intresse för Povel. Vi 

kommer därför i höst genomföra ett 

informationsmöte där. Är du intresserad att deltaga 

på ett informationsmöte om Povel så tveka inte att 

höra av dig till BI:s chef i Halmstad: Rickard Gegö 

035-19 24 92 eller Peter Schyum, ansvarig för 

Povel 0733-10 99 59. 

 
Markbygg AB Poveldiplomerat 

Markbygg AB blev nästa företag att 

Poveldiplomera sig.  

Markbygg har sitt säte i Uddevalla och är 

verksamma Västra Götalandsregionen, 

med Strömstad i norr och Göteborg i söder. 

Markbygg startades som ett anläggningsföretag 

och utvecklade under 2007 även en byggavdelning. 

Detta pga. den efterfrågan som fanns på marknaden 

och för att kunna erbjuda kunderna en 

helhetslösning. Markbygg jobbar med alla 

entreprenadformer, från totalentreprenader till 

enklare servicearbeten.  

Vi lyfter på hatten och ber att få gratulera 

Markbygg till Poveldiplomet! 

 
Helsingborgsföretag vill köra Povel 
Efter vårt informationsmöte i Helsingborg den 20/5 

har flera företag visat intresse att ingå i en 

företagsgemensam Povelgrupp. Vår målsättning är 

därför att efter semestern få igång en grupp i 

Helsingborg. Är ni med Ert företag intresserad att ingå 

i en sådan här företagsgrupp så hör av dig omgående 

till Bo Adling, BI Chef i Helsingborg 042-24 83 31 

eller Peter Schyum, Ansvarig för Povel 0733-10 99 

59.  

 
BRA Bygg AB väljer Povel som hjälp mot 
certifieringar 
BRA Bygg AB med sitt säte i Billdal i Göteborg har 

valt Povel som hjälpmedel på vägen till en 

certifiering. Företaget har som målsättning att 

certifieras inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Företaget fokuserar på alla former av 

helhetsåtaganden. Kunder är allt från små 

engångsbeställare till stora återkommande beställare. 

BRA Bygg är för närvarande drygt 60 anställda, 

träarbetare, betongarbetare, arbetsledare och 

platschefer, allt för att skapa ett komplett byggföretag. 

Implementeringen av Povel i BRA Bygg beräknas 

starta under sommaren 2010 och beräknas pågå in 

i 2011.  

 
Nya ledamöter i Povels Kontrollnämnd 
Till vår stora glädje har vi fått in två "tunga" 

kompetenta seniorer i Povels Kontrollnämnd. Staffan 

Nordén från Akademiska hus, med mångårig 

erfarenhet av bygg och fastighetssidan och Peter 

Bengtsson från Sitac, med stor kunskap och erfarenhet 

om och av ledningssystem och certifieringar. Vi hälsar 

Staffan och Peter välkomna in i Kontrollnämnden och 

är övertygade att de kommer att tillföra mycket 

erfarenhet och klokhet i det framtida arbetet. 

 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels 

hemsida: www.bygg.org/povel 
Vi som arbetar med Povel ber också att få önska 

alla en riktigt trevlig sommar! 

 

http://www.bygg.org/povel

