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Hej,

Idag, när det är över 20 grader varmt här i Stockholm, är det svårt att greppa att hösten
är på ingång. Sommaren vill inte riktigt släppa greppet. Och vilken sommar det har
varit! För många enskilda väghållare med grusvägar har faktumet att det regnat så lite
gett deras väg mer stabilitet och mindre slitage, vilket de gläds över.

På andra håll har värmen och torkan varit delar av orsaken till de omfattande
skogsbränderna som härjat på många håll. Vi har varit i kontakt med regeringen om hur
de kan stödja enskilda väghållare och vi har fått bra respons. Läs nedan.

På söndag är det val. Läs nedan hur ni kan ta del av den enkät REV har skickat ut till
samtliga riksdagspartier.

Höst på ingång som sagt, och med det en ny termin med kurser. För att se vilka orter vi
besöker samt göra en anmälan klicka ovan på "Våra kurser". Vi kommer även ha öppet
hus i tre orter, läs nedan vilka vi besöker.

Stöd till enskilda vägar
med anledning av
bränderna 2018
I samband med skogsbränderna skickade
REV in en skrivelse till regeringen angående
vägföreningar som påverkats av sommarens
skogsbränder. Infrastrukturminister Thomas
Eneroth ger REV i uppdrag att bidra i

kartläggningen om sommarens skogsbränder och dess påverkan på vägarna. Riksförbundets har
påpekat att samma principer, som gav enskilda väghållare bra stöd, ska gälla som efter
bränderna 2014.

REV har ännu ingen klar bild över hur många enskilda vägar som är i behov av åtgärder på grund
av sommarens skogsbränder och genomfört/pågående släckningsarbete. I de drabbade länen har
REV närmare 2 500 medlemsföreningar. Många har påverkats direkt av bränderna, andra
föreningar kommer att påverkas indirekt när det är dags för underhåll, avverkning eller annan typ
av efterarbeten.
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REV vill att våra medlemsföreningar som på något sätt drabbats av skogsbränder hör av sig till
kansliet, gärna genom anders.lundell@revriks.se så att vi kan få och förmedla vidare en överblick
av händelserna.

Enkät inför valet
Inför valet har REV skickat ut en enkät till alla
riksdagspartier som fått möjlighet att beskriva sin politik på
området. Dessutom ställde vi speciellt frågor rörande de
frågeställningar som REV driver för att åstadkomma ett
bättre regelverk för väghållarna, vad vi kallar enklare
förvaltning.

Läs REVs frågor och partiernas svar här

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
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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