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Peter Schyum utsedd till styrelseledamot  
Peter som till vardags är huvudansvarig för Povel är för 
Sveriges Byggindustriers räkning utsedd som 
styrelseledamot i Stiftelsen för Byggstålskvalitet samt som 
styrelseledamot i Stiftelsen för Betong-och Ballastindustrins 
kvalitetsutveckling (SBBK). Syftet med de två stiftelserna är 
att bedriva kvalitetsutveckling genom att vara ägare i 
bolaget Nordcert AB som bedriver certifiering (och viss 
utbildning) av byggprodukter. 

Betonmast AB väljer Povel  
Betonmast AB som är ett byggbolag som ingår i den Norska 
koncernen Betonmast AS med ca 1000 anställda, har med 
sitt svenska bolag valt att gå in i Povel. Arbetet med att 
införa Povel kommer att ske företagsinternt och beräknas 
starta under februari. 

Ny Povelgrupp startar i Malmö  
Den 18/2 startar vi upp ännu en företagsgemensam 
Povelgrupp med uppsamlingsplats Malmö. Vi har fortfarande 
plats för ytterligare något företag. Vill ni med Ert företag 
vara med i denna Povelgrupp, tveka inte att höra av Er 

Ny Povelgrupp startade i Göteborg  
26:e januari  
Nu har vi i januari startat ännu en Povelgrupp, denna gång 
med uppsamlingsort Göteborg.  
Följande företag ingår i denna grupp:  

• Processbygg, Skärhamn 
• Västmark Entreprenad, Göteborg 
• RR Bygg, Torslanda 
• ML Byggservice AB, Gnosjö 

Nytt utseende på Povels hemsida  
Som många har upptäckt så har vi sedan en tid uppdaterat 
Povels hemsida. Mycket av det tidigare innehållet är givetvis 
kvar men vi har gjort och vi kommer även i fortsättning 
kontinuerligt förbättra sidan. Har ni förslag på hur Povels 
hemsida skulle kunna göras ännu bättre så tveka inte på att 
höra av Er. 

Kunskapsdagar och ISO dagar genomförda  
Under november/december genomförde vi Povels 
Kunskapsdagar för de företagen med abonnemang och 
besökte inte mindre än fem städer. Som vanligt blandades 
kunskap med kollegialt utbyte och allt dokumenteras i en 
kunskapspärm.  
I december genomfördes också en uppskattad ISO dag 
tillsammans med SBcert för att gå igenom uppdateringarna 
i de nya ISO standarderna. 

 
 
 

Möte i Povels Tankesmedja  
Den 21 till 22 januari var det möte i Povels tankesmedja. 
Här träffas representanter för Povelföretagen, 
Povelhandledare och ansvariga tjänstemän för att under 
två dagar diskutera utvecklingsfrågor för Povel och även 
annat som är aktuellt just nu i branschen. Finns det något 
som du tycker att Tankesmedjan skall ta upp så tveka inte 
att höra av dig. Är du intresserad att se vilka deltagare som 
är med i Tankesmedjan så titta in på Povels hemsida; 
www.sverigesbyggindustrier.se/povel 

Ny deltagare i Povels Tankesmedja  
Glädjande nog kommer tankesmedjan förstärkas med 
ytterligare en kompetent medlem.  
In kommer Susann Nordström som i dag arbetar som KMA 
ansvarig på Asplunds Byggnads AB. Vi önskar Susanne 
välkommen till smedjan och hoppas att hon kommer att 
trivas i värmen. 

Povelföretaget Etikhus AB ISO 14001 och 9001-
certifierat  
Etikhus AB som under första halvan på förra året 
genomförde sin Poveldiplomering klarade under december 
sitt mål om att ISO certifiera verksamheten inom både 
Miljö; ISO 14001 och Kvalitet; ISO 9001. Vi lyfter på hatten 
och gratulerar! Etikhus är ett av de första företag som 
använder vår nya framtagna certifieringsmodell i 
samarbete med SBcert, där Poveldiplomeringen blir en del 
av certifieringsprocessen 

Asplunds Byggnads AB ISO 14001 och 9001 
certifierat  
Asplunds Byggnads AB som under slutet på 2014 inledde 
sitt Povelarbete med sina två bolag har nu klarat 
certifieringar inom områdena Kvalitet ISO 9001 och Miljö 
ISO 14001. Efter ett antal revisionsdagar fick företagen 
sina certifikat den 10 december.  
Vi lyfter på hatten och gratulerar ytterligare två 
Povelföretag till sina ISO-certifikat! 

Stångebro och Tage & Söner Poveldiplomerade  
Stångebro Bygg AB, Tage & Söner AB och Tage & Söner i 
Varberg AB är de senaste företagen som under senaste 
månaderna klarat sina revisioner genomförda av SB Cert, 
vårt ackrediterade certifieringsorgan för 
diplomeringsrevisioner. Vi lyfter på hatten, gratulerar och 
hälsar företagen välkomna till kretsen av Poveldiplomerade 
företag! 

Många företag vill ansluta till Povel   
Många vill ingå Povelgrupper runt om i landet. Närmast står 
Gävle, Luleå och Jönköping på tur. 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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