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Trevlig sommar & semester önskar Povelgänget!  
Det går bra för Povel!! 
Det har aldrig varit så många företag som vill bli 
Povelföretag och vi har haft inte mindre än fyra nya grupper 
med småföretag i gång under våren och planerar för 
ytterligare tre stycken. Dessutom har vi ett antal större 
företag som genomför Povel företagsinternt. Antal 
certifierade och diplomerade företag ökar också och 
våra Povelföretag har uppnått närmare 50 stycken 
ISO certifikat i dag och mängden Poveldiplomerade företag 
ökar stadigt. Kommande krav på obligatorisk Diplomering 
inom en viss tidsperiod kommer också öka takten på 
Diplomeringar och Certifieringar. Samarbetet med SBcert 
har fallit väldigt väl ut och de ombesörjer i dag all vår  
tredjepartsdiplomering som ett ackrediterat 
Certifieringsorgan. Detta har höjt både statusen och 
kvaliteten på våra Poveldiplomeringar.  
 
Melander Bygg väljer Povel  
Melander Bygg AB med kontor i Norrköping och nu också 
Linköping har beslutat att gå in i Povel med start efter 
semestern. Melander Bygg kommer att genomföra sin 
Povelintroduktion företagsinternt med en av våra duktiga 
Povelhandledare. 

Strand Markentreprenad mot ytterligare ISO-
certifikat  
Strand i Jönköping AB, i dagligt tal kallat Strand 
Markentreprenad, som för några år sedan med Povels hjälp 
ISO-certifierades enligt Kvalitet ISO 9001 har nu siktet 
inställd på att även klara Miljö ISO 14001. 
Båda certifikaten kommer dessutom uppdateras till den nya 
standarden ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.  
Vi önskar lycka till i detta arbete. 

Träff i Povels Tankesmedja 
Den 25-26/8 är det åter 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 

Lagans Byggnads AB kör Povel företagsinternt  
Glädjande nog har Lagans Byggnads AB beslutat sig för att 
gå in i Povel och har startat sin företagsinterna genomgång. 
Lagans Byggnads är ett byggföretag med stora ambitioner 
och de har i dag kontor i Lagan, Växjö, Värnamo och 
Karlskrona. I dag är man cirka 100 anställda och arbetar 
över hela södra Sverige, från Stockholm och neråt. 
Vi önskar Lagans Byggnads AB välkommen in i 
Povelfamiljen! 
  
 

Ny Povelgrupp klar att starta i Småland 
Vi har nu underlag för att starta en ny Povelgrupp i 
Småland med uppsamlingsort Jönköping. Fyra mindre 
företag har bestämt att de vill komma igång och det finns 
plats för ytterligare företag så vill ni vara med i denna 
grupp tveka inte att höra av Er till Peter Schyum; 
peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se alt 0733-109959. 
Gruppen planeras att starta någon gång efter semestern. 
 
 

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: 
 

• Per Jacobsson Byggnads AB 
• RO Gruppen AB 
• RO Gruppen södra Älvsborg AB 
• RO Gruppen Butik AB 
• RO Gruppen Göteborg AB 
• RO Gruppen Koncept AB 

 
 
Nydiplomerade företag 
Sista företag att diplomera sig: 
 

• RO Gruppen Byggservice AB 
 
Och fler är på väg bl.a. 
 

• Guja AB 
• Nåiden Bygg AB 
• Arnessons Betonghåltagning AB 
• Processbygg AB 
• MTA Bygg & Anlägging i Helsingborg AB 

  
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: 
 
• Jönköping 
• Gävle 
• Luleå 
• 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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