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Tiden går väl extra fort denna tidpunkt på året när vi nu 

närmar oss jul. Snart är det 2013!!  Då ser vi fram emot 

ett 10 årsjubileum för Povel. Ett jubileum som vi 

förhoppningsvis får fira tillsammans med dig vid nästa 

kunskapsdag. Innan dess hoppas jag att ni fått fira en 

trevlig jul och ett gott nytt år!  

 

 
Vi hälsar nya Povelföretag välkomna 
I början av nästa år startar vi upp en ny 
företagsgemensam Povelgrupp med följande företag: 
 

 HS Construction, Partille  

 Kungsbacka Byggnads AB, Kungsbacka  

 Yngve Larsson Bygg AB, Lekaryd  

 AB Linotol, Norrköping  

 Etikhus AB, Varberg 

 

 

Klara företag och företagsgrupper 

 

 
 
Under hösten har företagsgemensamma grupperna i Göteborg 
och Linköping blivit klara med sina Introduktioner och fortsätter 
nu sitt arbete i respektive företag. 
 
MTA Bygg AB och Tage & Söner AB som genomförde 
introduktionen företagsinternt är även de klara med 
Introduktionen.  
 

 
Povel Kunskapsdagarna 2012 

 
I år genomfördes dessa på ett antal orter under 
senhösten. Som vanligt blandades kunskap och kollegialt 
utbyte, toppat med ett och annat intressant föredrag. 
Följande orter besöktes: Jönköping, Örebro, 

Uddevalla, Malmö, Göteborg och Linköping. 
 

Povel besöker lokalföreningarna 

Efterfrågan på Povel ökar och många medlemsföretag 
hör av sig och vill få mer information om Povel. För att få 
möjligheten att träffa så många företag som möjligt 
genomför vi löpande informationsträffar ute i landet.  
Se mer information på vår hemsida: 
www.bygg.org/povel 
 

 

Genomförda och kommande diplomeringar 

Flera företag laddar nu för att genomföra 

Poveldiplomering under 2013 och några ansökningar har 

redan inkommit. Under början av nästa år kommer 

revision att ske på Sjövalla Byggservice AB, Göteborg. 

I december genomfördes en revision under två dagar hos 

Flodèn Byggnads AB i Lerum där både systemet och ett 

par platsbesök ingick i revisionen som klarades galant.  

Vi lyfter på hatten och ber att få gratulera Flodèn 

Byggnads AB till Poveldiplomeringen! 

 

Povel har startat nya företagsgrupper i Stockholm 

och i Östersund 

Intresset för Povel sprider sig i landet och efter 

sommaren har både Stockholm och Östersund fått nya 

Povelföretag som påbörjat sin Povelintroduktion. 

 Belstroj AB, Solna 

 Axela AB, Upplands Väsby 

 Mark & Byggteamet, Sandviken 

 KåEss Knut Bygg AB, Östersund 

 Treeab Bygg i Östersund, Östersund 

 Trångsvikens Bygg, Frösön 

 Norrländsk Byggproduktion AB, Sundsvall 

 

Nya uppdateringar utskickade 

Nu har vi skickat ut uppdaterade och nya Povelmallar till 

våra abonnemangsföretag. Uppdateringarna skickades 

ut, via mail, till de mailadresser vi har registrerade hos 

oss. Skulle ni mot förmodan inte få uppdateringarna är ni 

varmt välkomna att höra av er. 

 

 

Vi som arbetar med Povel vill passa på att 

önska alla: 

En riktigt God Jul och ett gott nytt år! 


