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Vi lämnar sommaren bakom om oss och njuter en tid av de första höstveckorna, en tid
med starka färger och klar luft. September kan, om vädret är med oss, kanske vara den
vackraste av månader. Dessutom med högt tempo, mycket som ska klaras av innan
hösten går mot vinter. På REV står vi vanligtvis i startgroparna inför kursverksamheten
vid den här tiden, men pandemin gör att även vi ställer in vår kursverksamhet resten av
året.

Om det och en del annat kan du läsa om i detta nyhetsbrev.

Nu finns det lagstöd för att anmäla ändringar till
samfällighetsföreningsregistret elektroniskt
Från den 1 juli i år skedde en del ändringarna i lagen om förvaltning av samfälligheter Ändringarna
i lagen om förvaltning av samfälligheter öppnar upp för att göra elektronisk ansökan om
registrering av samfällighetsförening samt elektronisk anmälan av de uppgifter som ska
registreras. En samfällighetsförening som är registrerad vid ikraftträdandet är skyldig att anmäla
personnummer för sina ledamöter m.fl. i samband med nästkommande ändringsanmälan eller,
om ingen ändringsanmälan skett innan dess, senast den 31 december 2021.

Lantmäteriet arbetar nu med att ta fram en e-tjänst som beräknas vara på plats under 2021.
Du kan läsa mer på Lantmäteriets hemsida här:

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/uppgifter-i-
samfallighetsforeningsregistret-sfr/nya-blanketter-for-registrering-till-sfr-fran-1-juli-2020/

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/uppgifter-i-samfallighetsforeningsregistret-sfr/nya-blanketter-for-registrering-till-sfr-fran-1-juli-2020/


Lantmätare till REV

Regeringen har utnämnt vår omtyckta och mycket kompetenta lantmätare Monica Lagerqvist
Nilsson till tekniskt råd, domare, i Mark- och Miljödomstolen i tingsrätten i Nacka. Mycket roligt
för Monica och vi på REV är så klart stolta över att vår medarbetare får denna ytterst avancerade
tjänst.

Så nu söker vi hennes efterträdare, en lantmätare med erfarenhet av förrättningar, djupa
kunskaper inom sitt område samt förmågan att på ett pedagogiskt sätt kan hjälpa våra
medlemsföreningar. Vi samarbetar med Signera Rekrytering i arbetet med att hitta en ny
lantmätare, se annonsen här:

https://www.signerarekrytering.se/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=125&rmlang=SE

REV har beslutat att inte bedriva någon
kursverksamhet under hösten 2020

Det rådande läget med Covid-19 gör att riksförbundet väljer att inte utsätta kursdeltagare eller
kursledare från REV och Trafikverket för smitta. Även våra Öppna Hus ställs in under resten av
året.

REV tittar istället på olika digitala lösningar, vilka och på vilket sätt det ska bedrivas är inte klart
ännu. Tills dess så hittar ni all vår information på vår hemsida, främst när ni loggar in på
Medlemssidor, REV Bulletinen, vår youtube-kanal eller om ni kontaktar någon av våra experter.

Vi ser fram emot att kunna öppna mer verksamhet nästa år, med siktet inställt på en lyckad
Förbundsstämma i mars 2021!

 
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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