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Trevlig sommar & semester önskar Povelgänget!  
Träff i Povels Tankesmedja 
Den 3-4 juni är det träff i Povels Tankesmedja. Då träffas 
tio intresserade personer från Povelföretagen för att 
diskutera aktuella frågor både inom och utanför Povel. Har 
du någon fråga som du tror hade passat att ta upp av 
Tankesmedjan så tveka inte att höra av Er till 
peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se 

Ny Povelgrupp startat i Skövde, plats för fler företag 
Torsdagen den 28:e maj startade vi upp en ny Povelgrupp 
med uppsamlingsplats Skövde. Vid första träffen fick man 
en introduktion av Povelsystemet och påbörjade en 
nulägesanalys som skall ligga till grund för det fortsatta 
Povelarbetet. Företagen som ingår i denna grupp är: 

• Stenmarks Bygg Skaraborg AB, Mariestad  
• AB Herbert Sjöström, Karlstad 

Nästa träff i gruppen är planerad till augusti och är det 
något ytterligare företag som är verksamma inom detta 
område och som är intresserade att ansluta, så tveka inte 
att höra av Er till Peter Schyum; 
peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se alt 0733-109959. 
 
Ännu en duktig handledare ansluter till Povel 
Per Sjöhult med lång bakgrund på olika positioner inom 
bygg ansluter glädjande nog till vår kompetenta grupp av 
Povelhandledare. Per är i dag ordförande i 
Glasbranschföreningen där han tidigare under ett antal år 
även var VD.  
 
Per har också mångårig erfarenhet från praktisk 
verksamhetsledning som projektledare och kvalitetschef 
bl.a. på Byggutbildarna och dåvarande Scandiakonsult.  
Per finns i Stockholmsområdet men kommer assistera 
Povelföretag över ett större geografiskt område. Vi hälsar 
Per välkommen in i Povelgänget! 
  
Povel tecknar avtal med SBcert 
Povel har tecknat ett samarbetsavtal med SBcert, 
Scandinavian Business Certification, ett av Swedac 
ackrediterade certifieringsorgan. Avtalet innebär bland 
annat att SBcert kommer att utföra tredjepartrevisioner i 
anslutning till diplomering av de företag som valt att ansluta 
till Povel. 
 
SBcert kan också bistå de Povelföretag som vill gå vidare 
och ISO certifiera verksamheten inom kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. För de företag som byggt upp sitt system enligt 
Povel och är Poveldiplomerade kan den så kallade steg 1 
revisonen kraftigt förenklas. Det är dock som tidigare fritt 
för Povelföretagen att välja det certifieringsorgan som de 
själva önskar. 
 

Almroth Byggnads AB mot ISO Certifiering 
Almroths Byggnads AB har siktet inställt på att innan 
sommaren klara av en ISO 9001 certifiering. Povel hjälper 
till och önskar även Almroths lycka till i detta arbete. 
 
 

Många företag har klarat sin omdiplomering under 
våren 
Våren har inneburit många omdiplomeringar av 
Povelföretag som hade utgående diplom.  
Bl.a. har följande företag klarat sina omdiplomeringar: 
 

• Sven Johansson Bygg AB 
• Markbygg AB 
• Markbygg Construction AB 
• Eriksson Bygg i Mellansverige AB 
• B&L Lund AB 
• Såg & Betongborrning i Uddevalla AB 
• Sjövalla Byggservice AB 
• Husbyggen i väster AB 

  
Nydiplomerade företag 
Under våren har följande företag diplomerat sig: 
 

• Lining Nordic Korrosionsskydd AB 
• MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB 
• MTA Bygg & Anläggning i Varberg AB 

 
Och fler är på väg bl.a. 
 

• Etikhus AB 
• Öbergs Bygg AB 
• AB CD Bygg 
• BAB Byggtjänst AB 

  
Povelgrupp i Gävle 
Under april startade vi en ny Povelgrupp med 
uppsamlingsort i Gävle. 
Följande företag ingår i denna företagsgemensamma 
Povelgrupp: 
 

• Lönn & Söner i Sandviken AB, Sandviken  
• GL Bygg AB, Hudiksvall  
• Öhmans Bygg AB, Ljusdal  
• Byggtec Gävleborg AB, Gävle 
• AB Byggproduktion i Dalarna 

 
Planering för nya grupper i Norr, Syd och i Väst 
Många företag vill ansluta till Povel och vi har flera företag 
som vill ingå Povelgrupper runt om i landet.  
Närmast på tur står Malmö, Luleå och en ny grupp i 
Göteborg. Vill ni med ert företag ingå i en sådan här 
företagsgemensam Povelgrupp, tveka inte att höra av Er 
till; peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se alt. 0733-
109959 
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