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Hej!
Det är inget aprilskämt att REV håller högt tempo så här på vårkanten!

I dagarna håller vi vår andra presentation i Riksdagen på drygt en vecka. I förra veckan
diskuterade vi enklare förvaltning och nu på torsdag ska vi prata nivån på Trafikverkets
bidrag till enskild väghållning. Två av de absolut viktigaste frågorna för REV att driva
enligt våra medlemmar.

I övrigt är kursverksamheten i full gång, denna vecka håller vi fem kurser varav flertalet är
fulltecknade. Sedan förra nyhetsbrevet har vi också genomfört vår förbundsstämma,
återigen ett lyckat arrangemang som denna gång hölls i Halmstad. Det var så roligt och
givande att få träffa så många engagerade enskilda väghållare!

REV pratar enskild väghållning
i Riksdagen
Vid inte mindre än två tillfällen under en dryg
vecka har REV fått möjligheten att träffa
riksdagsmän från samtliga partier och prata
villkor för enskild väghållning. Först ett
seminarium om enklare förvaltning för utvalda
politiker och andra makthavare, och sedan om
bidragsfrågan inför Trafikutskottet.
- Vi är tacksamma över att kunna samla en
sådan stor skara makthavare för att diskutera
bättre villkor för våra medlemsföreningar, säger

http://www.revriks.se/om-rev/
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REVs ordförande Uno Jakobsson. Att
förbundet nu är ett självklart bollplank för våra
riksdagsmän är ett tecken på vår ställning som
landets representant för vägsamfälligheter.
Under våren kommer frågan om enklare
förvaltning upp på agendan i riksdagen, och
REV kommer att fortsätta arbeta i frågan.

Lyckad förbundsstämma i Halmstad
Så är 2019 års förbundsstämma avklarad. Vi samlades för en helg fylld av lärdom och
diskussioner rörande enskild väghållning. På plats var medlemsföreningar, utställare, REVs
förtroendevalda och personal, inbjudna föreläsare samt riksdagsmän som debatterade enklare
förvaltning av vägsamfälligheter.

Det material som delades ut och bildspel från REVs egna föreläsningar hittar ni när ni loggar in
på Medlemssidor

Medlemsfakturorna på väg!
I dagarna kommer våra medlemsföreningar att få fakturan för medlemskap i REV för 2019. De är
utskickade till de personer som föreningen har angett som mottagare av fakturan i vårt
medlemsregister.
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad jämfört med 2018. Avgiften är:

- 900 kr i fast avgift och
- 65 kr per påbörjad km väg i rörlig avgift
För att få korrekt information och lättare använda REVs tjänster är det viktigt att ni regelbundet
uppdaterar er förenings uppgifter under Mina Sidor.

 
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
114 57  STOCKHOLM
08-20 27 50

kansliet@revriks.se

Öppettider
Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
Torsdagar 9.00-12.00

Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00

Plusgiro 35 77 63-2
Bankgiro 5528-1109
Org.nr 802008-9713
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