
 

 

                                         

 
Nr 3 – december 2016 

God jul och gott nytt år önskar Povelgänget! 

Kunskapsdagar i höst  
Under nov/dec har vi genomfört de populära Povels 
Kunskapsdagarna på fem orter för företag med  
abonnemang. 21/11 Jönköping, 22/11 Linköping, 7/12 
Malmö, 12/12 Göteborg och Stockholm 14/12.  
Kunskapsdagarna innehåller de viktigaste uppdateringarna 
under året och kombinerar kunskap med kollegialt utbyte. 
En kunskapspärm delas också ut till alla deltagarna.  
 
Povel har passerat 170 företag. 
Det har aldrig varit så många företag som vill bli 

Povelföretag och vi har haft inte mindre än 6 nya grupper 
med företag igång under året. De flesta har varit 
företagsgemensamma grupper.   
 
Kund & Intressentinformation uppdaterad 
Vårt informationshäfte är uppdaterat med vårt samarbete 
med SBcert och förklarar deras tredjepartsrevisoner i 
anslutning till vår Poveldiplomering. Ta gärna ut den 
uppdaterade Kund & Intressentinformationen på hemsidan. 

Melander Bygg väljer Povel  
Melander Bygg AB som är ett ungt byggföretag med kontor 
i Norrköping och Linköping har precis startat sin 
Povelintroduktion. Arbetet att införa Povel i företaget 
kommer ske under 2016-2017 och genomföras 
företagsinternt med en Povelhandledare på plats. Vi önskar 
lycka till i arbetet. 

Ny Povelgrupp startat i Småland 
Nu har vi startat upp nästa Povelgrupp, denna gång i 
Småland med uppsamlingsplats Jönköping. Företagen som 
ingår i denna grupp är: 

 Joncon Byggservice AB, Växjö 
 Naijbygg AB, Smålandsstenar 
 C3C Engeneering AB, Växjö 
 Eriksson & Lönn Bygg AB, Vetlanda 
 Trolk El & Tele AB, Uddevalla 

Ny Povelgrupp startar i Gävle 

Nu har vi klart med nästa Povelgrupp, denna gång med 
uppsamlingsplats Gävle. Företagen som ingår i denna grupp 
är: 

 HRB Service AB, Storås 

 Bygg & Fasad AB, Valbo 
 Valbo Fönsterteknik AB, Valbo 
 Mark & Byggteamet AB, Sandviken 

Contractor Bygg går in i Povel med sina 6 bolag  
Contractor Bygg AB med verksamhet i Skellefteå, Umeå, 
Lycksele och Hemavan har beslutat att gå in i Povel med 
alla sina bolag. Povelintroduktionen kommer att ske 
företagsinternt med Skellefteå som bas och beräknas starta 
i början på 2017. Vi välkomnar Contractor in i Povelfamiljen 
och önskar lycka till med arbetet att införa Povel i 
verksamheten 

Nydiplomerade företag 
Senaste företag att diplomera sig 
 

 Guja AB 
 Västmark AB 
 Processbygg AB 
 Rolf & Roger Bygg AB 

 
Och fler är på väg bl.a. 

 Arnessons Betonghåltagning AB 
 Calles Bygg i Skövde AB 
 Calles Bygg i Göteborg AB 
 Nåiden AB 
 Henrik Andersson Byggnads AB 

Povelföretaget Strand Markentreprenad har klarat 

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 även 
klarat Miljö ISO 14001. ISO Certifikatet är dessutom till den 
nya standarden ISO 14001:2015. Vi på Povel lyfter på 
hatten och gratulerar Strand Markentreprenad till 
ytterligare ett Certifikat! 

Povelföretaget Tommy Byggare klarar ISO-certifikat 
inom både Miljö och Kvalitet 
Tommy Byggare AB som gick sin Povelintroduktion 2009 
och som är Poveldiplomerade sedan 2011 klarade nyligen 
sina ISO certifikat inom ISO 14001 Miljö och ISO 9001 
Kvalitet. Certifikaten är dessutom mot de nya ISO 
standarderna som kom i slutet på 2015. 
Tommy Byggare har sitt säte i Alingsås men har 
verksamhet på många orter i västsverige. Vi lyfter på 
hatten och ber att få gratulera till Certifikaten!  

Planering för nya grupper i Norr, Mellan och i Väst 
Många företag vill komma igång i Povel och näst på tur står 
Gävle, Göteborg, Luleå och Jönköping. 
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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