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Hej,

Halloween och Alla Helgona-helgen är avklarade, nu börjar förberedelserna för julen. Alla
anledningar till lysa upp tillvaron i det grådisiga novembermörkret behövs. För enskilda väghållare
betyder det belysning och en generell översyn av reflexer. Har föreningen koll på exempelvis
bommar och skyltning? Och glöm inte reflexer om ni är ute och arbetar längs med er väg, oftast
syns man sämre än vad man kan tro.
Höstterminen går mot sitt slut, den här veckan kör vi de sista kurserna. Den 21 november är det
Öppet Hus i Sundsvall, kom och träffa REV, Trafikverket och Lantmäteriet.
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Kommunalt engagemang i enskilda vägar

Hultsfreds och Högsbys kommuner har engagerat sig i sina enskilda vägar mer än vad som vanligt
bland landets kommuner. ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund -  en
samarbetsorganisation för de båda kommunerna – skickade i september ut en inbjudan till alla
vägsamfälligheter att delta i REVs grundläggande kurs för väghållare.
Sammanlagt 135 styrelseledamöter hörsammade inbjudan och under tre tillfällen i oktober fick Jens
Karlsson och Simon Råsbacken, ÖSK, tillsammans med Lars Olin och Claes Henckel från REV samt
representanter från Lantmäteriet och Trafikverket tillfälle att informera och diskutera frågor om vad som
gäller för Enskilda vägar. 
- Vi är mycket nöjda från kommunernas sida med utfallet av kurserna och uppskattade att få träffa så
många av ”våra ” vägsamfälligheter personligen, berättar Simon Råsbacken.
ÖSK har valt att stå för alla kostnaderna men samtidigt ställer de också några grundläggande krav på
vägsamfälligheterna för att det årliga bidraget skall utbetalas. Bland annat måste en styrelseledamot
varje år gå en liknande utbildning om enskild väghållning.
- De här kommunerna tar ett stort ansvar för den enskilda väghållningen, säger Lars Olin REVs
regionansvarig, och vi på riksförbundet är glada att kunna hjälpa till. Att höja medvetandet om vad
enskild väghållning innebär ger en ökad trygghet för dessa föreningar.

Välkommen medlemsförening 12 000!
Sista veckan i oktober nådde REV en ny milstolpe, förbundet passerade 12 000 medlemsföreningar.
REV har visat en stadig tillväxt senaste åren och växer i snitt med en ny medlem per dag. Det blev
Nävekvarn Vägförening som fick medlemsantalet att passera nästa tusental.
- Vi insåg att det är viktigt med ett bra skydd och letade främst efter en försäkring, berättar Fredrik
Vistedt ordförande, och då hittade vi till REV. På REVs hemsida såg vi också att det finns fler fördelar att
bli medlem, som vi kan ha nytta av framöver.
Sammanlagt är det runt 250 fastigheter inom vägföreningen. Nävekvarn ligger i Nyköpings kommun,
någon mil söder om Oxelösund längs med kusten.
- Vår medlemsförsäkring är en av de främsta anledningarna till att vägföreningar väljer att bli
medlemmar hos oss, berättar Anders Östberg, kanslichef på REV. Tillsammans med rådgivningen
från våra experter hamnar den alltid i topp när vi frågar nya medlemmar om ansökan.

REV hälsar Nävekvarns Vägförening välkomna som medlemmar!

 
Informationsdag om broar

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. De
är främst lokaliserade i Uppsala. Där anordnar de torsdagen den 15 november en informationsdag
om broar på det enskilda vägnätet.
Skogforsk presenterar dagen så här på sin hemsida:
Har du koll på broarna i det vägnät du ansvarar för? Eller känner du en osäkerhet kring vilka broar
som finns, vilken status de har samt när och hur de skulle behöva åtgärdas? Vi har hjälpen.
 

Läs mer och anmäl er via:
https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/evenemang/broforvaltning/

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

https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/evenemang/broforvaltning/
http://www.revriks.se/om-rev/oeppet-hus-hoesten-2018/


 
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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