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Mörkret dominerar allt mer dygnets alla timmar, november kan säkert vara en
trevlig månad med just nu är det svårt att tycka om denna månad. Här i
Stockholm är det runt nollgradigt och snöblandat regn, på andra håll i landet
kommer nu snö som lägger sig.
Och med det aktualiseras plogningsfrågan på enskilda vägar igen. Frågan
debatterades tidigare i höst i riksdagen, och efter det har REV bjudits in till
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infrastrukturministern för möte hos infrastrukturministern.
Kurserna och våra öppna hus är i full gång. Vi har haft ovanligt många deltagare
i år, vilket vi tycker är mycket trevligt. Några tillfällen att träffa oss, Trafikverket
och Lantmäteriet.

Ministern bjuder in REV för samtal

REV har under året arbetat hårt för att lyfta enskilda väghållares villkor för landets makthavare. En
av de viktigaste frågorna har varit plogning på de enskilda vägarna framför allt i Norrland. Nu har
det uppmärksammats av landets infrastrukturminister Tomas Eneroth som har bjudit in
riksförbundet på möte nästa vecka, den 18 november. Där kommer REV lyfta fram våra
synpunkter och dialogen förbundet har med Trafikverket och de större entreprenörerna som sköter
om snöröjningen på de statliga vägarna.
I kommande nummer av REV Bulletinen tittar vi på snöröjningsfrågan närmare. Den landar i
brevlådorna hos våra prenumeranter i början av december.

Träffa Trafikverket, Lantmäteriet och REV på Öppet Hus

Välkomna till en mötesplats där ni som enskilda väghållare kan möta Trafikverket, Lantmäteriet
och REV med tid för frågor och personliga samtal. Ställ aktuella frågor, möt andra engagerade
väghållare och lyssna på den senaste informationen från Trafikverket, Lantmäteriet och REV.

Östersund – tisdag 19 november, Scandic Östersund Syd
Anmälan senast fredag 15 november.
Stockholm – torsdag 28 november, REVs kansli Riddargatan 35
Anmälan senast fredag 15 november.

15.00 – 19.00
Information om aktuella frågor klockan 16.30.  Vi bjuder på kaffe & bulle. Anmäl er
via kansliet@revriks.se

REV satsar på dialog med kommunerna

Under hösten kommer REV att satsa resurser på att sprida kunskap om enskild väghållning till
landets alla kommuner. Förbundet kommer att gå ut med information om vilka frågor våra
medlemsföreningar tycker är viktiga, vad REV kan bistå med samt lyfta upp den insats alla
enskilda väghållare gör för kommunens medborgare.
Som ett led i denna kampanj ställde REV ut på SKL Trafik- och Gatudagar i oktober och tidigare i
höst bjöd REV in ett stort antal vägföreningar runt Siljan till ett informationsmöte i Mora. Där står
många vägföreningar inför faktumet att kommunen inte längre kan sköta de enskilda vägarna på
samma sätt som gjorts i årtionden. Det innebär att gamla ”sovande” vägföreningar kommer att
behövs startas upp på nytt. Representanter från bland annat Leksands kommun var på plats för
att lyssna in vad folk hade för frågor och synpunkter.

 
Ni har väl inte missat att följa REV på facebook?

http://kansliet@revriks.se


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

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57  STOCKHOLM
08-20 27 50
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Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
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