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Skön sommar & semester önskar hela Povelgänget

 
Povel har passerat 190 företag 
I maj månad, och med de nya Povelgrupperna som startade 

då, passerar Povel 190 bygg-, anläggnings- och 
specialföretag som antingen genomgått eller genomgår sin 
Povelintroduktion. Detta är en ökning med över 20 företag 
på bara sex månader. Det är bra intresse kring Povel nu! 
 
Hela 6 Povelgrupper igång runt landet 
Aldrig tidigare har vi haft ett så intensivt första halvår med 
inte mindre än 6 Povelgrupper igång. Vi ser också fram mot 
en höst med uppstart av ytterligare Povelgrupper på några 
ytterligare orter. 

Krav på företag att diplomera sig  
Från den 1/4 ställs det krav på Povelföretagen att man inom 
18 månader (senast 30/9 2018) 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 har kontaktat berörda företag för att föreslå och 
gemensamt ta fram en plan för detta.  
 
Är du ett av dessa företag och vi inte har nått dig ber vi Er 
skyndsamt höra av Er till oss så vi kan lägga fast en plan för 
det fortsatta arbetet. 

Ny Povelgrupp startat i Väst 
Vi startade nyligen en ny Povelgrupp med uppsamlingsplats 
Göteborg. Företagen som ingår i denna grupp är: 

 Rydlers Bygg AB, Vårgårda  
 Tegelfogen AB, Göteborg 
 Michael LK Konsult & Byggnation AB, Göteborg  
 Takskifferspecialisten AB, Örebro 
 Kenneths Bygg AB, Torup 

 
Arbetet att införa Povel för dessa  
företag kommer att pågå under 2017. 
 
Informationsmöten i höst 
Under hösten kommer vi att genomföra ett antal 
informationsmöten om Povel för intresserade företag.  
Först ut är Jönköping den 4/9. 
Därefter är Malmö på tur. Titta in på hemsidan eller 
kontakta lars.bjorkestrom@sverigesbyggindustrier.se för att 

få ytterligare information om kommande 
informationsmöten.  

Nya diplomeringar 
Under våren har många företag genomfört sina 

omdiplomeringar och vi har också fått in ett antal 
ansökningar om nya Diplomeringsrevisioner. 
Senaste företag att diplomera sig är: 

 ML Byggservice AB 
 
Och närmast på tur står: 

 Trolk El & Tele AB  
  

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

 Jönköping  
 Malmö  
 Luleå  
 Örebro 

Vill ni med ert företag ingå i en sådan här 
företagsgemensam Povelgrupp, tveka inte att höra av Er 
till; lars.bjorkestrom@sverigesbyggindustrier.se 0767-
784129 eller peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se  
0733-109959   
 

Sommarerbjudande till Povelföretag med 
abonnemang 
I dagarna går det ut ett specialerbjudande till alla 
abonnerande Povelföretag att köpa den populära 
Teknikhandboken 2017 med ytterligare rabatt. 
Som extra erbjudande till alla Povel-företag erbjuds 
ytterligare 20% rabatt på de medlemspriser som finns. 
 
Byggarbetsplatsens teknikhandbok (400 sidor), som främst 
riktar sig till entreprenörer, behandlar vanligt 
förekommande arbeten vid byggande av bostäder och 
lokaler. Handboken är indelad i tre huvuddelar; Byggdelar, 
Byggproduktion samt Fördjupning och utveckling.  
Fokus ligger på viktiga tyngdpunkter under rubriken ”att 

tänka på” och med hänvisning till ytterligare information.  
 Håll utsikt efter erbjudandet i mailen! 
 
Povelabonnemanget förbättras ytterligare 
Vi arbetar ständigt med att förbättra innehållet i vårt 
Povelabonnemang. Det som är aktuellt att kunna erbjuda 
är bla: 

 Ytterligare rabatt på utbildningar från 
Entreprenörsskolan 

 Ytterligare rabatt på viss bygglitteratur 

 
Vi återkommer under hösten med information om dessa 
förbättringar. Till dess ha en fin sommar! 
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