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Povel genomför ISO seminarium i höst 
Inom kort kommer de båda nya ISO 
standarderna 9001 Kvalitet och 14001 Miljö. 
Detta innebär en hel del nyheter och en del 
anpassningar som företagen som är, eller är på 
väg att ISO certifieras måste genomföra. Därför 
genomför Povel två seminarium/workshops 
under december. Detta gäller för alla 
Povelföretag, både de som är ISO Certifierade 
och andra som är intresserade och är gratis för 
företagen med abonnemang. Dessa träffar 
genomförs i samarbete med SBcert som 
numera är vårt certifieringsorgan för våra 
Poveldiplomeringar. Den 17/12 kommer vi vara 
i Göteborg och den 22/12 kommer vi vara i 
Stockholm. Inbjudan går ut senare men det går 
bra att redan nu anmäla intresse.  

Povelföretaget Almroth Byggnads AB  
ISO Certifierat 
I Slutet av augusti klarade Povelföretaget 
Almroth Byggnads AB sitt ISO 9001:2008 
certifikat. Almroth Byggnads AB är lokalt 
förankrat i Östergötland, även om de ibland 
följer sina kunder till andra delar av landet. 
Almroth utför allt inom byggnadsarbeten för 
såväl näringsliv som offentlig sektor.  
Vi lyfter på hatten och ber att få gratulera till 
ISO Certifikatet 
 
Asplunds Bygg mot två Certifieringar 
Povelföretaget Asplunds Bygg AB som under 
slutet på förra året inledde sitt Povelarbete har 
nu siktet inställt på att klara Certifieringar inom 
områdena Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 
14001. Revisionerna startar inom kort. Vi 
önskar företaget lycka till med detta! 
 
Uppdaterat Povelmaterial under hösten 
Under hösten uppdaterar vi en hel del av vårt 
material. Bland annat så kommer alla 
uppdateringar som skett i branschen senaste 
tiden införlivas i Povels arbetsbok.  
 
 

Ännu en duktig handledare ansluter till 
Povel  
Glädjande har vi knutit ytterligare en 
kompetens handledare till Povel och denna 
gång är det Småland som får bidraga med 
detta. Jonas P-Räf är en erfaren byggare med 
kunskap om de flesta delarna i byggprocessen 
och företagande. Detta blir en perfekt 
förstärkning av Povels handledargäng. 
Välkommen Jonas! 
  
Nydiplomerade företag 
Under sista månaderna har följande företag 

diplomerat sig: 
• Etikhus AB 
• Öbergs Bygg AB 
• ABCD Bygg 

Och fler är på väg bl.a. 
• BAB Byggtjänst AB 
• Stångebro Bygg AB 
• Tage & Söner i Varberg AB 
• Tage & Söner AB 

Vi har också några omdiplomeringar på väg, 
bl.a. Tommy Byggare AB under oktober månad. 
 
Nya grupper startar i syd och väst och 
planering för nya grupper i norr och öst 
Många företag vill ansluta till Povel och vi har 
flera företag som vill ingå Povelgrupper runt om 
i landet. Närmast på tur står Göteborg och 
Malmö som beräknas starta upp inom kort. 
Även i Luleå och Stockholm planeras det för att 
starta upp Povelgrupper i under första halvan 
av 2016. 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 
 
Kunskapsdagar i höst/vinter 
Under hösten planerar vi att på ett antal orter 
genomföra de uppskattade kunskapsdagarna 
med en genomgång vad som händer i Povel 
och också en sammanställning av de viktigaste 
nyheterna i branschen, kryddat med ett och 
annat föredrag. Håll ögonen efter en inbjudan 
till en Povel Kunskapsdag nära dig! 
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