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Trevlig sommar önskar Povelgänget!

Nåiden väljer Povel  
Nåiden Bygg AB med säte i Luleå och dess VD Stefan 

Erixon har beslutat att gå in i Povel och blir därmed 
vårt mest nordliga Povelföretag. Nåiden kommer att 
genomföra en företagsintern genomgång med en 
projektgrupp om 10 personer och introduktionen 
startade i april. Stefan Erixon ingår i BI:s 
förbudsstyrelse vilket gör det extra roligt att Nåiden 
nu väljer Povel som hjälpmedel att utveckla 

företaget. 
 
Åhlin & Ekeroth har certifierat alla sina 7 bolag 
enligt ISO 9001 med hjälp av Povel  
För några år sedan gick Åhlin & Ekeroths 
företagsgrupp med alla sina 7 bolag in i Povel. 

Efter ett gediget Povelarbete Miljöcertifierade man 
hela bolagsgruppen 2011. Nu har man gått vidare 

och även Kvalitetscertifierat alla sju bolag enligt ISO 
9001 med sitt verksamhetsledningssystem upplagt 
enligt Povel.  
- Povel har varit stommen och den röda tråden i 
detta arbetet berättar styrelseordföranden Olle 

Boman.  
Vi ber att få gratulera hela Åhlin & Ekeroths 
företagsgrupp och lyfter på hatten! 

Ny Povelgrupp har startat i Göteborg  

Denna Povelgrupp startade i Göteborg den 26 maj 
med följande företag: 

 AB Nock, Öckerö  

 Robusta AB, Torslanda  

 Cator Construction & Services AB, Göteborg 

 Specialhåltagning i GBG AB, Göteborg  

 CS Riv & Håltagning AB, Hisings Backa  

 Öbergs Bygg, Västra Frölunda 

Intresse för Povel på många orter  
Det finns intresse för att starta Povelgrupper på 
många orter och vi planerar att komma igång med 
Povelgrupper på följande orter: 

 Jönköping 
 Malmö/Helsingborg 
 Gävle 
 Luleå 

Claes Hellgren kommer till Povels 
Kunskapsdag, kommer du? 

Eftersom vi firar ett jubileum i år så kommer Povels 
kunskapsdag i år vara lite festligare för våra 
Povelföretag med abonnemang. Dagen kommer att 
gå av stapeln 11/9 på Nya Varvet Studios vid vattnet 
i Göteborg. Här kommer vi blanda nytta med nöje 
genom intressanta föredrag, Povel genomgång och 
ett kvällsarrangemang med minimässa och en 

skaldjurskryssning i den vackra skärgården. Claes 
Hellgren, en av Sveriges bästa föreläsare och känd 
idrottsprofil kommer föreläsa på eftermiddagen. I 
anslutning till Kunskapsdagen hålls även en lärardag 
för våra duktiga lärare på Entreprenörsskolan, du får 
därför chans att under dagen mingla och prata med 

flera av dessa. Övernattning finns för de som 
behöver detta. 

 
Ny Povelgrupp inom kort i Jönköping  
I slutet på 2013 avslutade vi en Povelgrupp i Växjö 
och eftersom fler företag redan är intresserade 
startar vi inom kort en ny Povelgrupp i Småland, 

denna gång i Jönköping. Vill du med ditt företag ingå 
i denna företagsgemensamma Povelgrupp så hör av 
dig omgående till Peter Schyum; 
peter.schyum@bygg.org 

RO gruppen har Poveldiplomerat sina 5 bolag 

RO Gruppen gick sin företagsinterna 
Povelintroduktion mellan mars 2012 och oktober 
2013. Under maj och juni genomfördes Povelrevision 
hos RO Gruppens 5 bolag, både centralt på företaget 

men också genom platsbesök ute på arbetsplatserna 
för att se att systemet fungerade i praktiken. Detta 
resulterade i att följande RO-Grupps bolag nu är 
Poveldiplomerade: 

 RO-Gruppen AB  

 RO-Gruppen Södra Älvsborg AB  

 RO-Gruppen Butik AB  

 RO-Gruppen Koncept AB  

 RO-Gruppen Göteborg AB 

Vi ber att få gratulera hela RO gruppen och då 
specifikt Verksamhetsutvecklare Angela Polanco och 
VD Andreas Jaldevik som drivit Povelarbetet internt 

på RO gruppen. Stort Grattis! 
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