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God jul och gott nytt år önskar Povelgänget! 

Povel går bra, vill du bli företag 200? 
Aldrig tidigare har vi haft ett så intensivt år med inte mindre 
än 8 Povelgrupper igång. Vi ser också fram mot en vår med 
uppstart av ytterligare Povelgrupper på några nya orter. 
I början på nästa år med de nya Povelgrupperna som 
startar då, passerar Povel 200 st bygg-, anläggnings- och 
specialföretag som antingen genomgått eller genomgår sin 
Povelintroduktion. Vill du bli företag 200, tveka inte att 
anmäla dig till en av de kommande grupperna! 
 
Kunskapsdagar genomförda under höst/vinter 

Under nov/dec har vi genomfört de populära Povels 
Kunskapsdagarna på fem orter för företag med  
abonnemang. Jönköping, Linköping, Malmö, Göteborg och 
Gävle stod på agendan.  
Kunskapsdagarna innehåller de viktigaste uppdateringarna 
under året och kombinerar kunskap med kollegialt utbyte. 
En kunskapspärm delas också ut till alla deltagarna.  
 
Ny Povelgrupp startat i Örebro 
I slutet på november startade vi upp vår senaste 
Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsplats Örebro. 
Företagen som ingår i denna grupp är: 

• Skinnskattebergs Byggservice AB, Skinnskatteberg 
• Puts & Tegel AB, Örebro 
• TBM Entreprenad AB, Örebro 
• Elvbygg AB, Enköping 
• ÅV-Bygg i Åsbro AB, Åsbro 

 
Ny Povelgrupp startar i Jönköping 22/2 
Nu har vi klart med nästa Povelgrupp, denna gång med 
uppsamlingsplats Jönköping. Företagen som ingår i denna 
grupp är: 

• Byggnadsfirma Ivar Glebe AB, Kalmar 
• Jonsons Byggnads Aktiebolag, Bankeryd 
• GBJ Bygg AB, Växjö 

 
Vill ni med ert företag vara med i denna 
företagsgemensamma Povelgrupp så hör av Er! 

Småländsk VD tar plats i Tankesmedjan 
Senaste tillskottet till Povels Tankesmedja är Pernilla 
Ljunggren, vd på Strand i Jönköping AB. Pernilla kommer 
med sin breda kunskap och härliga personlighet att vara ett 
stort tillskott till tankesmedjan - en tankesmedja som nu 
börjar närma sig att vara helt jämställd då vi sedan tidigare 
har tre mycket kompetenta kvinnor i smedjan. 

Informationsmöten under hösten 
Vi har under höst/vinter genomfört ett antal 
informationsmöten om nyttan med Povel. Håll ögonen 
öppna för ett möte i din byggförening! 
  

Malluppdateringar utskickade  
Vecka 50 skickades uppdateringar av mallarna ut till de 
företag med Povelabonnemang. Som vanligt är de 
uppdelade på två olika mappar; en med uppdaterade och 
en med helt nya. Utgå från sammanställningen för att se 
nya, uppdaterade och de mallar som skall tas bort. Det har 
kommit flera mycket bra nya mallar så ta en stund på dig 
och titta över dessa. 
Observera att om ni redan gått över till Povel 2.0 så har ni 
de nya mallarna i det systemet. Dock kan det ändå vara 
bra att titta över samanställningen så ni vet vilka mallar 

som är nya in i systemet.  

Nydiplomerade företag 
Senaste företag att diplomera sig: 

• Lagans Byggnads AB 
 
Och fler är på väg bl.a. 

• NOVAB 
• Byggsjögren AB 
• Anläggningsgruppen AB 
• Thuressons Bygg AB 
• HTE Garden Produktion AB 

Trolk El & Tele AB mot ISO-certifieringar  
Povelföretaget Trolk El & Tele AB, som i början av året gick 
Povels introduktionsutbildning och efter det ganska snart 
Poveldiplomerades, kommer under början av 2018 att 
genomföra ISO-certifieringar inom Kvalitet ISO 9001 och 
Miljö ISO 14001. Vi önskar hela företaget lycka till! 

Ny OPK som gäller från 180101 
På Povels Kontrollnämnds senaste möte, och efter en 
ordentlig remisstid, togs beslutet att uppdatera 
kravdokumentet som ligger till grund för 
Poveldiplomeringarna, den så kallade OPK:n (Obligatorisk 
Povel Kontroll). Den nya OPK:n gäller från 180101. 

Diplomeringsloggan som klistermärke 
Efter önskemål från de diplomerade företagen finns nu 
klistermärken med Diplomeringsloggan att använda på 
exempelvis bilar för de företag som är diplomerade. Brev 
med dessa till Diplomerade företag skickas innan jul, 
önskar ni ytterligare klistermärken hör ni av Er.  

Planering för nya grupper i Syd, Väst och Norr 

Många företag vill komma igång i Povel och näst på tur står 
Malmö, Göteborg och Luleå. 
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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