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Midsommar är nu avklarad och semestern närmar sig 

med stormsteg. Vi som arbetar med Povel summerar 

våren och konstaterar att många företag har gått mot 

både Diplomering och Certifiering och det har varit 

glädjande att Povel fått så mycket beröm av både 

företagen och Certifieringsorganen i detta arbete. Vi ser 

också fram mot en spännande höst med både nya 

Povelföretag och kunskapsdagar, men innan dess skall vi 

alla ha en välbehövlig semester! 

 
Vi hälsar nya Povelföretag välkomna 
som under våren påbörjat sin Povelintroduktion 
Intresset för Povel sprider sig i landet och under våren 
har både Göteborg och Växjö fått nya Povelföretag som 
påbörjat sin Povelintroduktion. Göteborg och Växjö är 
utbildningsorterna men företagen kommer från ett 
betydligt större geografiskt område än så. Företagen som 
använder Povel för att stärka upp sitt KMA-arbete är: 

 HS Construction, Partille  

 Kungsbacka Byggnads AB, Kungsbacka  

 Yngve Larsson Bygg AB, Lekaryd  

 AB Linotol, Norrköping  

 Etikhus AB, Varberg 

 Korpalycke Bygg AB, Tingsryd  

 Byggnads AB OG Ohlsson, Nybro  

 SE-Bygg AB, Tranås  

 Rosén & Johansson Bygg AB, Mariannelund  

 Byggsjögren AB, Halmstad 
 

 

Povelgrupper igång på många orter och vi planerar 

för nya starter  

Vi är i dagsläget igång med Povelgrupper på inte mindre 

än 5 olika orter. Vi har glädjande nog intresse från flera 

orter att komma igång med nya företagsgemensamma 

Povelgrupper. Närmast på tur står: 

 Göteborg 

 Gävle 

 Stockholm 

 

 
Strand Markentreprenad och Wisab  

på väg mot ISO certifiering 

Povelföretagen Strand från Jönköping och Wisab från 
Visby har båda påbörjat sitt revisionsarbete och är på 
väg mot en ISO 9001 certifiering med stormsteg. Strand 
räknar med att ha certifikatet klart innan semestern och 
Wisab strax efter. Vi önskar lycka till! 
 

 

Nya resurser till Povel 
 

Eftersom antalet anslutna företag ökar och intresset för 

att ansluta sig till Povel är fortsatt stort söker vi just nu 

ytterligare en Projektledare som skall kunna hjälpa nya 

och redan anslutna företag med sitt utvecklingsarbete. 

Förhoppningen är att ha en ny projektledare på plats 

efter sommaren. Povel har också gjort klart med Lennart 

Johansson, tidigare IT chef på Povelföretaget Tuve Bygg, 

som ytterligare en extern resurs när det gäller 

Povelanpassningen i det enskilda företaget. Just nu är 

Lennart extra involverad i Strand Markentreprenads 

Certifieringsarbete. Vi hälsar Lennart välkommen in i 

Povelgänget! 

 

Genomförda Poveldiplomeringar  

Flodén Byggnads AB, Sjövalla Bygg AB, EBAB  

och Sven Johansson Bygg AB är nu Poveldiplomerade. 

Under de senaste månaderna har det genomförts Povel 

revisioner hos ovan nämnda företag, dels på kontoren, 

dels på ett par arbetsplatser för att säkerställa att 

systemet var infört i verksamheten. Detta mynnade ut 

med att dessa företag numera kan titulera sig 

Poveldiplomerade företag. Vi lyfter på hatten och ber att 

få gratulera till Poveldiplomen!  Under året genomförs 

även ett antal omdiplomeringar med Povelföretag som 

tidigare Diplomerat sig, bl.a. så genomfördes under våren 

omdiplomeringar hos B&L Lund AB, Markbygg AB och 

Husbyggen Väster AB. Alla revisioner slutade med 

godkänt resultat. 

 

RA Bygg Arbetsmiljö certifierat 
Povelföretaget RA Bygg AB med säte i Mölndal klarade 
under 2010 både sitt ISO 9001 och ISO 14001 certifikat. 
Nu har företaget tagit ytterligare ett steg genom att även 
certifiera sitt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001. RA 
Bygg har ca 50 anställda och är specialiserat på 
industribyggnader och gemensamhetslokaler, men 
arbetar i allt större omfattning även med bostäder. Vi 
lyfter på hatten och ber att få gratulera RA Bygg till 
Arbetsmiljöcertifieringen. 
 

 
Tips! På www.anmalarbetsskada.se kan ni anmäla era 

arbetsskador och tillbud som sedan automatiskt skickas 

till Arbetsmiljöverket och försäkringskassan. 

Vi som arbetar med Povel vill passa på att önska er 

alla en riktigt skön sommar! 

http://www.anmalarbetsskada.se/

