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Skön midsommar & semester önskar hela Povelgänget!

 
Povel har passerat 210 företag 
Efterfrågan från byggföretag som vill bedriva ett aktivt 

KMA-arbete ökar ständigt och vi har ett mycket intensivt 
2017 bakom oss där vi genomförde inte mindre än åtta 
företagsgemensamma Povelintroduktioner runt om i landet. 
Vi ser med glädje att fler företag och beställare får upp 
ögonen för Povel och samarbetet som vi har inlett med 
certifieringsorganet Sbcert (Scandinavian Business 
Certification) där de genomför tredjepartsrevisioner med 
ISO revisorer ute hos företagen, har också höjt statusen på 
att vara ett diplomerat eller ett certifierat Povelföretag. För 
att möta efterfrågan genomför vi löpande 
informationsmöten över hela landet och under våren har vi 
startat ytterligare flera Povelgrupper bl.a. i Malmö, 
Jönköping, Skellefteå och Göteborg berättar Peter Schyum, 
ansvarig för Povel. Se hela nyheten på 
https://via.tt.se/pressmeddelande/over-200-byggforetag-
anvander-povel 

Bra genomslag i media senaste tiden  
Nyheter om Povel har fått stort genomslag i media senaste 
tiden. Nyheten om att Povel passerat 200 företag har 
publicerats i minst 6 tidningar och magasin, däribland 
Kvalitetsmagasinet. Dessutom gjordes ett reportage i ett 
nummer av tidningen Byggindustrin med utgångspunkt från 
två av våra duktiga Povelföretag. Vidare publiceras nyheter 
löpande på ex Linkedin. 

Krav på företag att diplomera sig  
Från den 1/4 2017 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 2017. 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. 

SVATEK och SVAPIPE väljer Povel 
SVATEK AB och dess dotterbolag SVAPIPE AB som under 25 
års tid arbetat med vattenledningar och underhåll av dessa, 
över stora delar av Sverige, har beslutat att gå in i Povel. 
Povel kommer att införas företagsinternt och beräknas 

starta strax efter semestern. Vi önskar företagen  
lycka till i detta arbete! 
 

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: 

• ByggSjögren AB, Halmstad 

• Melander Bygg AB, Norrköping 

• Novab, Töreboda 

• Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Skövde 

• Turessons Bygg AB, Varberg 
 
Planering för nya grupper i Norr, Syd och i Mellan 
Många företag vill komma igång i Povel och näst på tur 
står; Linköping, Gävle, Luleå och Stockholm. Vill ni med ert 
företag ingå i en sådan här företagsgemensam Povelgrupp, 
tveka inte att höra av Er till; 0767-784129 eller 
peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se  
0733-109959   

Ännu ett Norrlandsföretag väljer Povel 
Nordkust Bygg AB, som inför Povel företagsinternt med 

start under maj månad, utför bygg och entreprenader i 
Norrland och längs Norrlandskusten ända ner till 
Mälardalen. Huvudkontoret återfinns i Skellefteå. Vi önskar 
lycka till i Povelarbetet 

Tankesmedjan utökas och träffas inom kort 
Nu förstärker vi Povels Tankesmedja med två kompetenta 
personer från våra Povelföretag. Dels ansluter Johan Alte, 
nybliven KMA chef på RO-Gruppen AB och även Linda 
Dahlin verksamhetsansvarig/delägare på Betonghåltagning 
i Göteborg AB. Vi önskar båda välkomna in i värmen i 
Smedjan! Tankesmedjan har sitt nästa möte i slutet på 
september. 
 
Ny Povelgrupp startas i Väst efter semestern 
Nu är vi i full gång med uppstarten för nästa Povelgrupp i 

väst, denna gång med uppsamlingsplats Göteborg. Vi har 
redan ett antal företag som vill ingå i denna grupp men fler 
får plats så är du intresserad med ditt företag, tveka inte 
att höra av dig. Planerad start är i början på september. 

Dokumenthjälp för att bl.a. klara GDPR kraven 
Vi har genom det samarbetet vi har med en dokument 
leverantör på BI skickat ut ett exklusivt gratiserbjudande 
till alla Povelföretag med abonnemang (värt ca 7000kr per 
företag). I hjälpen ingår att ni gratis under ett år kommer 
åt hela deras företagspaket innehållande massa 
användbara mallar, bl.a. för att klara 
dokumentationskravet i den så kallade GDPR. 

 

 

https://via.tt.se/pressmeddelande/over-200-byggforetag-anvander-povel-for-ett-effektivt-kvalitets--miljo--och%20arbetsmiljoarbete?publisherId=2006823&releaseId=2297013
https://via.tt.se/pressmeddelande/over-200-byggforetag-anvander-povel-for-ett-effektivt-kvalitets--miljo--och%20arbetsmiljoarbete?publisherId=2006823&releaseId=2297013
mailto:peter.schyum@sverigesbyggindustrier.se

