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God jul och Gott nytt år önskar Povelgänget!  

Povelföretaget KBAB klarar två ISO certifikat 
Povelföretaget KBAB (Kungsbacka Byggnads AB) gick under 
2013 Povels introduktionsprogram.  
KBAB är ett Kungsbacka baserat byggföretag, med ca 30 
anställda som utför allt från mindre projekt till större 
entreprenader. Efter introduktionsprogrammet siktade 
företaget med VD Dan Aronsson i spetsen mot ISO 
certifieringar inom ISO 14001 Miljö och ISO 9001 Kvalitet. 
Under våren genomfördes certifieringsrevisionerna och 
strax innan sommaren nådde man målet att certifiera 
företaget. Vår duktiga Povelhandledare Lennart Johansson 

hjälpte företaget i arbetet att nå detta mål. Vi lyfter på 
hatten och ber att få gratulera till ISO certifikaten! 

  
Ny Povelgrupp i Jönköping 
I oktober startade vi upp en ny Povelgrupp med 
uppsamlingsort Jönköping. 
Följande företag ingår i denna  
företagsgemensamma grupp: 

 Byggprojekt Kronoberg AB, Strängnäsbruk  

 Stångebro Bygg AB, Linköping  

 Korpalycke Bygg AB, Tingsryd  

 Teknikbyggarna AB, Linköping  

 NAVAB AB, Töreboda 

 
Asplunds Bygg väljer Povel 
Till vår stora glädje har Asplunds Bygg AB i Örebro och 
Asplunds Bygg AB i Falköping med lokalkontor i Skövde och 
Jönköping beslutat att gå in i Povel. Introduktionen sker 
företagsinternt och startade i oktober. Inom koncernen 
Asplunds Bygg AB arbetar närmare 200 st medarbetare och 
många av dessa kommer att involveras i Povelarbetet.  
Målsättningen är att nå en ISO 9001 certifiering. 

  
Fullt Hus på Povels Kunskapsdag 
Över 100 deltagare träffades på Nya Varvet Studios i 
Göteborg för att ta del av kunskap, inspiration och kollegialt 
utbyte. Kunskapsdagarna är en del av helhetskonceptet 
inom Povel och här blandas nytta med nöje genom 
intressanta föredrag i aktuella byggfrågor, Povel 
uppdatering och inspirerande föreläsare.  
Årets Kunskapsdag var extra festlig eftersom det parallellt 
genomfördes en lärardag där våra duktiga lärare inom 
Entreprenörsskolan deltog med sin kunskap. Efter 
information och en uppdatering av Povel och 
Entreprenörsskolans verksamheter lyssnade gästerna på 
eftermiddagen på Claes Hellgren, en av Sveriges bästa 
föreläsare och känd idrottsprofil som föreläste om "konsten 
att forma ett vinnande lag". På kvällen hölls ett uppskattat  
kvällsarrangemang med bl.a. en skärgårdskryssning. 

Hallarnas Bygg, Linotol och PH Bygg 
Poveldiplomerade 
Under september månad genomfördes 
Diplomeringsrevisioner hos Hallarnas Bygg AB från Mölndal 
och AB Linitol med säte i Norrköping och med verksamhet 
på många orter. Både systemrevisionerna och revisionen 
av projekten klarades av bägge företagen som nu kan 
titulera sig Diplomerat Povelföretag. I november 
genomfördes revision hos PH Byggnads AB i Falkenberg, 
även denna revision utmynnade väl. Vi gratulerar till 
diplomen och ber att få lyfta på hatten! 

   
Povelföretaget Flodén Byggnads AB Miljöcertifierat 
Flodén Byggnads AB som har sitt säte i Lerum men 
verksamhet i hela storgöteborg är ett företag som för några 
år sedan gick Povels introduktion. Efter det 
Poveldiplomerade man sig ganska omgående och för en tid 
sedan klarade man även ett ISO 14001 certifikat inom 
miljö. Vi lyfter på hatten och ber att få gratulera Flodén 
Byggnads AB till Certifikatet. 

  
Povel startar Tankesmedja 
Povel som är Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam 
verksamhetsutveckling, tar nu nästa steg i utvecklingen 
och startar en tankesmedja. Tankesmedjan skall förutom 
att stärka Povel även användas för att bidra med tankar 
och idéer i andra utvecklingsprojekt inom byggindustrin.  

Med denna sammansättning av kompetenta människor kan 

denna grupp mycket väl vara den "hetaste" tankesmedjan 
som finns i Sverige gällande verksamhetsutveckling för 
SME företag inom byggindustrin. Deltagarna representerar 
en fantastisk bredd både gällande ålder, kön, bakgrund, 
tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning, vilket gör 
att detta kan bli riktigt spännande framöver. 

  
Malluppdateringar har skickats ut 
Under förra veckan skickade vi ut nya malluppdateringar 
för de Povelföretag som är anslutna till abonnemanget. 
Observera att dessa skickas till den kontaktperson som vi 
fått av varje företag. 
Har ni bytt kontaktperson eller om inte mallarna kommit 
fram så hör av Er till oss. 

  
Povelgrupper i Södra Norrland och Skåne på tur 
Vi fortsätter och etablera nya Povelgrupper och vi har 
närmast ett antal företag som vill köra igång 
företagsgemensamma Povelgrupper med uppsamlingsorter, 
Gävle och Malmö inom kort. Är du/ni med Ert företag 
intresserad att ingå i en sådan här Povelgrupp, tveka inte 
att höra av er omgående till Peter Schyum 0733-109959 alt 
peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se  
 

 

 


