
          

PovelBLADET 
 En information för Povelföretagen och dess intressenter   Månad: Mars        Nr: 11:01 
 

Ny Povelgrupp i Örebro växer 
Efter att det inkommit ytterligare intresserade 

företag och att vi genomförde en extra 

informationsträff i Örebro har ytterligare tre 

företag beslutat att ansluta sig till denna 

företagsgemensamma Povelgrupp.  

Företagen i denna grupp, som nu blir 6 stycken, är: 

 Förenade Bygg AB, Örebro 

 Eriksson Bygg AB, Lindesberg  

 H Einarsson Byggnads AB, Karlskoga 

 Kihlgren & Sjödin Bygg AB, Vingåker  

 Puts & Tegel i Örebro AB, Örebro 

 Allbyggarn AB, Karlskoga 

Vi önskar dessa företag lycka till med 

Povelimplementeringen som startar V 11. 

 

 

Intresse för ny Povelgrupp i Göteborg 
Trots att vi just nu kör en företagsgemensam 

Povelgrupp i Göteborg nu så har det dykt upp 

ytterligare intresserade företag. Vår ambition är 

därför att under våren få igång ytterligare en 

företagsgemensam Povelgrupp i Göteborg. Är du 

med ditt företag intresserad att ingå i en sådan 

grupp, hör av dig till Peter Schyum 031-7084122 

alt peter.schyum@bygg.org 

 

 
Nya arbetsböcker i Povel 

Tänk på att ni som Povelföretag för en överkomlig 

peng kan beställa nya arbetsböcker i Povel.  

Är det dessutom ett tag sedan ni gick 

introduktionen och att ni internt jobbar vidare med 

hela eller delar av Povel i företaget kan dessa 

komma väl till pass. 

 
 

 

Informationsmöte i Malmö 

Tillsammans med BI chefen i Malmö, Mats 

Håkansson kommer vi att genomföra en intressant 

Povelinformation där. Detta sker på Jörgen 

Kocksgatan 1B den 22 Mars kl 10:00 - 12:00 med 

efterföljande lunch. Redan nu är många företag 

anmälda och vill även du veta hur Povel kan hjälpa ert 

företag att hantera era Kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöfrågor på ett smart sätt så tveka inte att 

anmäla dig till . Åsa Tenggren 

asa.tenggren@bygg.org alt 031-708 41 25 

 

 
Informationsmöten i Linköping och Uppsala 

Vi forstätter med våra informationsmöten och nu 

kommer vi till Linköping och Uppsala och berättar 

mer om Povel.  

Den 28/3 10:00 - 12:00 kommer ett informationsmöte 

att hållas om Povel på BI:s lokaler på Ågatan 9 i 

Linköping tillsammans med BI chefen Lena 

Lundström.  

Vårt informationsmöte i Uppsala kommer att hållas 

den 14/4 kl 15:00 - 17:00 I BI:s lokaler på 

Bangårdsgatan 13, tillsammans med BI chefen Anders 

Ragnarsson.   

Anmäl er idag till Åsa Tenggren 

asa.tenggren@bygg.org alt 031-708 41 25 

 

 
Integrering med Sitecon 
Arbetet med att integrera framförallt mallarna i 

Consultecs byggstyrningsprogram Sitecon och Povel 

fortsätter. Försöken som hitintills har genomförts 

lovar gott och vi hoppas att vi på nästa Kunskapsdag 

kan presentera ett upplägg som hjälper integreringen 

för våra Povelföretag. 

 

 
Povels hemsida 
Glöm inte att hålla dig uppdaterad med Povels 

hemsida: www.bygg.org/povel 
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