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Hej,

Redan samlas löven av blåsten i små högar, och på sina håll lägger sig frosten om
natten. När hösten tar fart så går det undan!
Även för REV ökar tempot just nu, riksförbundet har många bollar i luften så här års.
Kurserna är igång, i veckan har vi Öppet Hus i Borås och antalet frågor till kansliet ökar.
Och i dagarna landade höstnumret av REV Bulletinen, vår medlemstidning, i
brevlådorna hos våra medlemmar. Vi uppskattar alla kontakter vi har med våra
medlemsföreningar, gå gärna in på vår hemsida för mer information.
Och en liten påminnelse så här när höstmörkret kommer allt närmare; glöm inte
reflexerna när ni är ute på era enskilda vägar!
PS: ta fram era kalendrar för 2019 och gör en anteckning 23-24 mars då vi REV håller sin
förbundsstämma i Halmstad.

 

 
REV på Samhällsbyggardagarna

Vid Samhällsbyggarnas arrangemang,
Samhällsbyggardagarna i Stockholm 1 – 2
oktober 2018, var REV:s ordförande Uno
Jakobsson inbjuden att hålla ett föredrag om
REV:s förslag om enklare förvaltning.

- Det är bra att vi får tillfälle att öka intresset för
och sprida kunskapen om vårt förslag ett
förenklat regelverk för landets enskilda
väghållare berättar Uno. Han fortsätter
- Tänk hur lätt och enkelt det skulle vara att
justera andelstal för väghållarna om vårt förslag
om beslut av stämma med kvalificerad
majoritet kunde antas av Riksdagen.
En god bieffekt skulle bli att
lantmäterimyndigheten skulle kunna avlastas
för att istället få koncentrera sig på ny
infrastruktur och de förrättningar som detta
kräver.

http://www.revriks.se/om-rev/
http://www.revriks.se/kurser/
http://www.revriks.se/kontakt/
http://www.revriks.se/1134


Trafikverket satsar på järnvägskorsningar

REV har under en längre period haft en dialog med Trafikverket om bättre säkerhet vid
järnvägskorsningar vid enskilda vägar. REV har ca 1 000 medlemsföreningar som angett att de
har en järnvägskorsning (s.k. plankorsning) på sin enskilda väg, många av dem är oövervakade.

Som ett led att förbättra säkerheten har Trafikverket nu ID-märkt samtliga kryssmärken vid
järnvägskorsningarna, samt satt ett telefonnummer. Om det uppstår fel på exempelvis
bommarna, skyltarna eller något annat, vill Trafikverket att man rapporterar in det till dem.

Ni hittar mer information på Trafikverkets hemsida. Klicka här

 
Möte på justitiedepartementet

Måndagen den 24 september uppvaktade REV genom Uno Jakobsson, ordförande, och Christer
Ångström, regionansvarig Öst, tjänstemän på Justitiedepartementet med anledning av det
beredningsarbete som pågår angående ändringar i reglerna om utsökning och verkställighet
genom kronofogdemyndigheten.
Vid mötet framhölls vikten av att väghållare även i fortsättningen skall kunna få tillgång till en
enkel och smidig hantering för verkställigheten av obetalda vägavgifter.
– Eftersom det finns ett utredningsförslag som innebär att föreningsstämmobeslut inte skall
räcka för att begära verkställighet, utan att väghållaren först måste få sitt krav handlagt av
domstol, passade vi på att informera tjänstemännen om hur rättssäkert och förhållandevis
välfungerande det rådande systemet är, berättade Uno Jakobsson för Månadsbrevet. REV:s
förhoppning är att nuvarande regler får bestå vid de ändringar som skall göras i övrigt av
regelverket.

Öppet hus i höst

En mötesplats där ni kan möta Trafikverket
och REV med tid för frågor och personliga
samtal.  Ställ frågor till experter och möt andra
engagerade väghållare och lyssna på de
senaste nyheterna.

Läs vidare här om vilka orter vi besöker

 
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.

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35

Öppettider
Mån-ons & fredagar 9.00-15.00

Plusgiro 35 77 63-2
Bankgiro 5528-1109

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-vid-jarnvag/Plankorsningar/
http://www.revriks.se/om-rev/oeppet-hus-hoesten-2018/
https://www.facebook.com/REVRIKS/
http://mailto:kansliet@revriks.se
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