
 

MÅNADSBREV
December 2019

Hej!

Så nu är vi alltså inne i decenniet sista skälvande månad? Otroligt vad 10-talet har
passerat fort, om bara några veckor är vi alltså framme till 2020-talet.
REV har verkligen utvecklats det senaste decenniet. Bland mycket annat har vi lyft
vår medlemstidning REV Bulletinen, och ökat upplagan rejält. Missa inte nya numret
som landar hos våra prenumeranter senare i veckan.
Denna höst har varit fullspäckad med kurser, öppna hus, mässor och möten hos
regering och riksdag. Men det viktigaste är den dagliga kontakten med er
medlemmar, att kunna bistå med stöd och råd när ni behöver dem som bäst. Vi är
tacksamma och stolta över vårt uppdrag åt landets alla enskilda väghållare!
Med den önskar vi på REV en riktig God Jul och Gott Nytt År!

Samtal med infrastrukturministern

Tomas Eneroth bjöd in bland annat REV till möte i plogningsfrågan måndagen den 18 november.
Syftet med mötet var att Eneroth vill ha ett dialogmöte där deltagarna tillsammans följer upp vad
som har gjorts och kommer behöva göras för en fungerande snöröjning på det enskilda vägnätet.
REV lade fram förslaget att Trafikverket borde ta bort sina viteshot samt skruva lite i åtgärdstider
på det allmänna vägnätet för att möjliggöra att entreprenörerna också kan ta uppdrag för
vägföreningar.

-   Jag tycker att ministern höll i mötet på ett bra sätt, berättar REVs ordförande Uno Jakobsson.
Eneroth uppmanade parterna till en fortsatt dialog och jag uppfattade också att han särskilt bad
Trafikverket att försöka lösa frågan. Vi på REV erbjöd oss att i samverkan med Trafikverket
försöka fastställa exakt i vilka områden de som drabbats finns för att se om det går att komma
vidare därifrån.

REV har i samband med detta skrivit ett brev till Eneroth och samtliga ledamöter i Trafikutskottet.



Läs mer om mötet här

Nytt nummer av
REV Bulletinen
I dagarna kommer årets sista nummer av REV
Bulletinen ut till våra prenumeranter. I detta
nummer tittar vi på bland annat reglerna kring
vattenföretag och vad som hänt i frågan om
snöröjning på enskilda vägar. Dessutom ett
reportage om vad vägföreningar ska tänka på
om de funderar på att låta sin väg användas för
rallytävlingar.

Öppettider i jul

Under veckorna runt jul och nyår så har REVs kansli som vanligt öppet varje helgfri vardag, dock
med något begränsade telefontider. 23 december till 3 januari har vi öppet 09.00 – 12.00.

https://www.revriks.se/nyheter/rev-paa-moete-med-ministern/


 
Ni har väl inte missat att följa REV på facebook?
Matnyttiga nyheter läggs ut flera gånger i veckan på REVs facebook sida.
Följ och gilla oss!

Länk till REVs facebook sida

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och
avregistrera dig under Mina sidor > Föreningens styrelse. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha
månadsbrev". 

Om du inte är medlem/inte har någon inloggning mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande
utskick.
Som alltid hittar du mest information på vår hemsida http://www.revriks.se
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