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Hej,
Knappt har den sista snön smält bort innan vårfloderna hotat att svepa bort våra vägar.
Framförallt bland våra medlemsföreningar lite mer norrut har 2018 hittills varit ett
händelserikt år, minst sagt.
Samtidigt är det högsäsong för årsstämmor, många av våra vägföreningar har sina
stämmor under våren. Många hör av sig till oss med frågor, ett återkommande problem
verkar vara att flera föreningar har problem med att hitta nya förtroendevalda. Försök
att hela tiden göra mindre generationsväxlingar, så att byta styrelse inte blir för
dramatiskt. REV har mycket information, checklistor och svar rörande årsstämmor på vår
hemsida.
Nästa vecka håller vi de sista två kurserna för terminen, läs mer nedan.

REV kritisk till Finansdepartementets
promemoria
Riksförbundet Enskilda Vägar tillfrågades att yttra sig om Finansdepartementets promemoria ”En
ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”. Det är i korta drag ett förslag på en ny
vägslitageskatt för tunga fordon. REV är oroliga att en speciell skatt för transporter på statliga
vägar, såsom europavägar och riksvägar, leder till att den tunga trafiken letar sig ut på det mindre
vägnätet.
REV förespråkar en större konsekvensanalys för hur det enskilda vägnätet kan drabbas. Det kan
vara att vägarna körs sönder av de tunga lastbilarna eller att miljöfarliga ämnen spills ut vid
olyckor. För REVs medlemsföreningar kan konsekvensen bli att vägföreningarna måste göra
extra uttaxeringar för att bibehålla rimlig standard på sina vägar.
Eftersom det är omöjligt att utläsa vilka konsekvenser förslaget får för enskild väghållning
avstyrker REV förslaget.

Fortsatt stort intresse för
våra kurser
Under vårterminen har REV, tillsammans med
Trafikverket och Lantmäteriet, erbjudit kurser från
Malmö upp till Piteå. Intresset har varit stort, nästan
fullbelagt på samtliga orter. Nu är det bara två
kurstillfällen kvar, fortsättnings-delen Kurs 2 som hålls i
Karlstad och Stockholm nästa vecka. Under våren
kommer 650 personer ha blivit mer upplysta enskilda
väghållare genom våra kurser.
REV passar på att tacka samtliga kursledare samt er deltagare som tillsammans lyfter vår
kursverksamhet mot nya höjder.
Håll utkik i nästa Bulletinen samt på vår hemsida för kursprogrammet för i höst.

"Mina sidor"
på REVs hemsida
Många föreningar hör av sig till kansliet för
ändringar av kontaktpersoner eller exempelvis
byta av e-postadress. Det kan ni enkelt göra
om ni loggar in på Mina Sidor på
www.revriks.se.
Under Mina Sidor kan ni även se er fakturahistorik, samt ändra antalet prenumerationer av REV
Bulletinen. Dessutom kan ni justera er väglängd om den har ändrats, vilket är viktigt för
medlemsförsäkringen. Glöm inte att spara era ändringar.
Alla som har registrerat sin mejladress kan ändra lösenord för föreningens inloggning. Observera
att det då ändras för samtliga i styrelsen och de som har sin mejladress registrerat kommer få
ett mejl om att ändring har gjorts. Sprid därför inloggningsuppgifterna till alla i styrelsen och ändra
lösenordet när någon ur styrelsen slutar.
In och botanisera på www.revriks.se och kom gärna med tips på nya informationshäften eller
mallar ni saknar.

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
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