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God fortsättning önskar Povelgänget! 

Hela fem Povelgrupper igång runt landet 
I dag har vi inte mindre än fem olika Povelgrupper igång 
runt om i vårt avlånga land. En i Skellefteå, en i Gävle, en i 
Linköping, en i Karlskrona och en i Jönköping. 
  
Povel har passerat 180 företag 
Det har aldrig varit så många företag som vill bli 
Povelföretag och vi har nyligen passerat 180 företag som 
genomgår eller genomgått Povels introduktionsprogram. 
   
Povel förstärker organisationen 
Vi fortsätter att förstärka organisationen runt Povel genom 
att anställa en intern projektledare på Sveriges 
Byggindustrier.  
Lars Björkeström kommer från den förste april hjälpa nya 
och befintliga Povelföretagen att fortsätta utvecklas. Lars 
kommer också på delar av sin tid hjälpa Entreprenörsskolan 
med i första hand arbetsmiljöutbildningar.  
Vi hälsar Lars välkommen in i Povelgänget! 
 
Peter Schyum skriver krönika i Dagens Industri 
Peter som till vardags är huvudansvarig för Povel skriver 
denna vecka krönika i Dagens Industri om att 
Systematisera och Standardisera det sunda förnuftet.  
Är ni sugna på att läsa krönikan så se direktlänk i detta mail 
alt: www.företagsverksamhet.se 
Där hittar ni krönikan med ovan titel mitt på sidan. 

Ny Povelgrupp startat i Gävle 

Vi startade i mitten på februari en ny Povelgrupp med 
uppsamlingsplats Gävle. Företagen som ingår i denna grupp 
är: 

 HRB Service AB, Skogås 
 Bygg & Fasad AB, Valbo 
 Valbo Fönsterteknik AB, Valbo 
 Didricksen Fina Hus AB, Gävle 
 Svärdsjö Trähantverk & bygg AB, Svärdsjö 
 Mark & Byggteamet AB, Sandviken 

 
Arbetet att införa Povel för dessa företag kommer att pågå 
under 2017. 

Ny företagsintern Povelgrupp har startat hos 
Melander Bygg  

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 2017 och genomföras företagsinternt 
med en Povelhandledare på plats. Vi önskar lycka till! 

 

Ny Povelgrupp startar inom kort i väst 
Nu startar vi snart upp nästa Povelgrupp, denna gång i väst 
med uppsamlingsort Göteborg. Företagen som ingår i 
denna grupp är: 

 Rydlers Bygg AV, Vårgårda  
 Tegelfogen AB, Göteborg 
 Nenov AB, Göteborg 
 Takskifferspecialisten AB, Örebro 
 Fiskebäcks Byggnads AB, Västra Frölunda 
 

Är ni med ert företag intresserade att deltaga i denna 
grupp kontakta, Lars Björkeström; 

lars.bjorkestrom@sverigesbyggindustrier.se alt 
peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se 

 
 
Senaste företag att diplomera sig är: 
 

 Arnessons Betongborrning AB 
 Arnessons Service AB 
 Karlskoga Betongdemolering AB 
 Calles Bygg i Skövde AB 
 Calles Bygg i Göteborg AB 
 Henrik Anderssons Byggnads AB 

 
Och fler är på väg bl.a. 

 ML Byggservice AB 
 Nåiden AB 

Krav på företag att diplomera sig  

Från den 1/4 ställs det krav på Povelföretagen att man 
inom 18 månader skall nå fram till en Poveldiplomering. 
Detta gäller givetvis både företag som går introduktionen 
just nu, och företag som tidigare har gått sin introduktion.  

För företagen som går introduktionen just nu så gäller 18 
månader från avslutad introduktionsutbildning, för tidigare 
företag så gäller 18 månader från 1/4. Självklart kommer 
alla företag att erbjudas ytterligare hjälp om de behöver 
det för att förflytta sig och företaget mot en diplomerings 
revision. Vi kommer också inom kort kontakta berörda 
företag för att föreslå och gemensamt ta fram en plan för 
detta. 

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