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Klart för ny Povelgrupp i Örebro  
Till vår stora glädje har vi nu flera intresserade 

företag som vill bilda en företagsgemensam 

Povelgrupp i Örebro. Detta innebär att vi under 

början på nästa år kommer att starta upp en 

Povelgrupp i Örebro. Är du med ditt företag 

intresserad att ingå i en Povelgrupp i Örebro, tveka 

inte att höra av Er till Byggföreningschefen i 

Örebro Annika Almeén 019-19 57 87 eller 

ansvarig för Povel Peter Schyum 0733-10 99 59. 

 

Povelinformation i skolan i Halmstad 
Inte bara företag i Halmstad har visat intresse för 

Povel. Även högskolan har visat intresse och vi 

kommer där att medverka på en informationsdag 

med deltagare både från skolan och från 

näringslivet. Arbetsmarknadsdagen i Halmstad går 

av stapeln 1 mars 2011.  

 
Povelföretaget RA Bygg Kvalitet certifierat 
enligt ISO 9001 
Till vår stora glädje har ytterligare ett Povelföretag 

nått ett kvalitet certifikat enligt ISO 9001. Även ett 

miljöcertifikat är på gång och slutrevisionen där 

sker i december. RA Bygg AB har vuxit stadigt, 

och är idag en kvalificerad byggentreprenör med 

hela Göteborgsregionen som verksamhetsområde. 

De har specialiserat sig på industribyggnader och 

gemensamhetslokaler, men arbetar i allt större 

omfattning även med bostäder. Det handlar såväl 

om nybyggen och ombyggnader såväl som 

byggservice. RA Bygg satsar också på projekt i 

egen regi, en verksamhet som öppnar helt nya 

möjligheter med större flexibilitet när det gäller 

finansiering och ägandeformer. Företaget omsätter 

drygt 80 mkr och har ca 40 anställda. Sedan 2004 

ägs RA Bygg av Tomas Samuelsson. Tomas passar 

även på att nu fylla 50 år. Vi lyfter på hatten och 

ber att få gratulera både till den aktningsvärda 

åldern och till certifikatet! 

 

 

 
Povel är klart med SBUF finansierat projekt 
Ett utvecklingsprojekt delfinansierat av SBUF har 

precis avslutats. Projektet har handlat om att utveckla 

vissa delar av Povel, BI:s hjälpmedel för lönsam 

företagsutveckling, för att göra Povel till en ännu 

starkare helhet. Inte mindre än fem delprojekt har 

drivits med många individer och företag involverade.  

För att ta del av hela rapporten hänvisas till Povels 

hemsida www.bygg.org/povel 

 

 
Abonnemangsavtal med Åhlin & Ekeroth AB 
Åhlin och Ekeroth AB har beslutat att med hela sin 

företagsgrupp gå in i Povelabonnemanget. Med sina 

aktiva åtta bolag i koncernen blir detta vårt enskilt 

största Povelabonnemang. Glädjande att se att även 

våra större företag ser fördelarna med att ingå i 

abonnemanget efter genomförd Povelintroduktion. 

  

 
Povels kunskapsdagar 
Nu har vi genomfört de flesta av de företagsbesök 

som vi planerat inom konceptet Povels kunskapsdag 

2010. Även om det blivit mycket resande så har det 

varit väldigt givande att komma ut till det enskilda 

Povelföretaget. 

Vi kommer att sammanställa synpunkter och intryck 

från dessa genomgångar och skicka ut dem i början på 

nästa år. Några saker står dock klart redan nu: 

 

- Flera företag har aviserat att de vill ha 

ytterligare handledarhjälp på plats. 

 

- Många företag har uttryckt att de under nästa 

år kommer att gå mot en diplomering. 

 

 
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 Jul och ett  

gott nytt år! 
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