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Tiden går väl extra fort när vi nu närmar oss jul. Snart är 

det 2014!!  I år är det ju lite extra ledighet så många får 

tillfälle att vila upp sig lite extra. Vi ser i alla fall fram emot 

ett spännande 2014. Innan dess hoppas jag dock att ni 

fått fira en trevlig jul och ett gott nytt år! 

 
Intresse för nya Povelgrupper på många orter 
Vi har intresse från företag för att komma igång med nya 
företagsgemensamma Povelgupper på flera håll i landet. 
Orterna där vi närmast beräknas komma igång är: 

 Göteborg  

 Malmö/Helsingborg  

 Jönköping/Växjö  

 Gävle 

Är ni med Ert företag intresserad att ingå i en sådan här 
företagsgrupp så tveka inte på att höra av Er till Peter 
Schyum 0733-10 99 59 alt. peter.schyum@bygg.org 
 

 

Povels kunskapsdagar i vinter 
Vi har återigen haft nöjet att bjuda in Povelföretagen med 
abonnemang, eller de företag som just nu genomgår sin 
Povelintroduktion, till en intressant eftermiddag med 
kunskap och kollegialt utbyte.  
Vi har bjudit in företagen i det geografiska närområdet 
och i år kommer vi att vara på tre orter: 

 Växjö 10 december  

 Göteborg 16 december  

 Stockholm 18 december 

Kunskapsdagarna innehåller förutom nyheter i Povel en 
information om en mängd andra ämnesområden, bl.a. 
arbetsrätt, bygglag och entreprenadjuridik. 
Inbjudningar har gått ut till alla företag som berörs av 
Kunskapsdagen. 
Väl Mött! 
 

 
Wisab Bygg AB ISO Certifierat 
Vårt första Povelföretag på Gotland, Wisab Bygg AB gick 
igenom sin Povelintroduktion för några år sedan. Efter 
det har de arbetat igenom företagets alla delar 
systematiskt och har senaste halvåret haft siktet inställt 
på att klara ett Kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2008.  
Arbetet internt på Wisab har letts av Stefan Melander och 
Yngve Persson medans Mikael Rappe, vår duktiga 
Povelhandledare, har skött den externa projektledningen. 
Vi lyfter på hatten och ber att få gratulera till certifikatet! 
 
 

Strand Markentreprenad ISO Certifierat 
Strandberg & Andersson AB, i dagligt tal Strand 
Markentreprenad från Jönköping med den karismatiska 
VD:n Björn Strandberg gick igenom sin Povelintroduktion 
under år 2012. Efter detta så satte de ett mål om att klara 
en certifiering på Kvalitet, ISO 9001:2008 till 
halvårsskiftet 2013. Med hjälp av vår duktiga 
Povelhandledare Lennart Johansson lotsades företaget 
fram mot en certifiering. Detta gick galant och Povel fick 
även vid denna revision mycket beröm av 
certifieringsorganet, i detta fall SP. Vi ber att få lyfta på 
hatten och gratulera företaget till certifieringen! 
 
 

 

Genomförda Omdiplomeringar  

Under året genomförs även ett antal omdiplomeringar 

med Povelföretag som tidigare Diplomerat sig, bl.a. så 

genomfördes under Hösten omdiplomeringar hos Tommy 

Byggare AB med godkänt resultat. 

 

Åhlin & Ekerothkoncernen siktar även mot 
kvalitetcertifiering 

Efter det att Åhlin & Ekeroth koncernen gick igenom 
Povelintroduktionen för några år sedan så 
miljöcertifierade man alla bolag i koncernen enligt ISO 
14001:2004. Nu anser man att tiden är mogen att även 
Kvalitetcertifiera alla sina bolag enligt ISO 9001:2008. 
Vår Povelhandledare Mikael Rappe kommer att hjälpa 
företaget mot detta mål. Mikael var också involverad när 
företaget tidigare certifierade alla bolag i miljö. Vi önskar 
hela koncernen Åhlin & Ekeroth lycka till i detta arbete. 
 

Nya uppdateringar på väg 

Inom kort skickar vi ut uppdaterade och nya Povelmallar 

till våra abonnemangsföretag. Uppdateringarna skickas 

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! 
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