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Centern tar parti för Finlandsmodellen
Med anledning av ett regeringsförslag om vissa
ändringar i anläggningslagen från halvårsskiftet
debatterades frågan i Riksdagen den 3 juni. I debatten
framförde riksdagsledamoten Ola Johansson (c)
fördelarna med den Finlandsmodell som REV
förespråkar och yrkade att regeringen snarast bör
utreda möjligheterna att införa ett förenklat förfarande
för omprövning av andelstal. Månadsbrevets utsände
kunde glädja sig åt dessa kloka ord i kammaren, men
fick tyvärr också konstatera att inget annat parti ännu
tagit till sig av det positiva i REV:s förslag.

på att vårt idoga arbete så småningom gör att också
övriga riksdagspartier kommer till samma fina insikt
som centern redan gjort!”

REV:s ordförande Uno Jakobsson kommenterar
saken så här: ”Vi får hålla humöret uppe och hoppas
Foto: Holger Staffansson

Temanummer slitagersättning
REV-Bulletinens redaktionsråd planerar – på
medlemmars begäran – ett framtida temanummer om
slitageersättning. Redaktionsrådet önskar därför kontakt
med föreningar som brottas med problematiken och kan
bidra med erfarenheter (både bra och dåliga) och har
tankar och idéer i ämnet.
Tar er förening ut slitageersättning av medlemmar som
tillfälligt överbelastar vägen – eller bryr ni er inte om
det? Har ni problem med utomstående användare (icke
medlemmar) som kört sönder vägen – och hur hanterar
ni det?

Vi vet att det finns många olika rutiner och modeller
för att hantera och beräkna slitageersättning ute i
föreningarna. Vi är därför särskilt måna att komma i
kontakt med föreningar som anser att de hittat fungerande lösningar/rutiner som de vill tipsa om och som
andra medlemsföreningar kan lära av.
Vänligen kontakta uno.jakobsson@revriks.se för möjligheten att få er förening och era angelägna frågor
belysta i tidningen!

Krönikörer till REV-Bulletinen efterlyses!
REV-Bulletinen är en populär och uppskattad
medlemstidning som vi vill utveckla och göra ännu
bättre. Därför efterlyser vi en eller flera krönikörer.
Finns det någon eller några förtroendevalda bland alla
våra medlemsföreningar som fortlöpande vill dela med
sig av sina tankar och funderingar om styrelsearbete och
enskild väghållning och dessutom har förmågan att

uttrycka sig medryckande i skrift. Hör gärna av dig
till uno.jakobsson@revriks.se för en förutsättningslös
diskussion.
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Omledning av trafik - REV och LRF skriver till regeringen!
Igår skickade REV tillsammans med LRF en skrivelse
till Justitiedepartementet angående frågan om ansvaret
för de skador som kan inträffa på enskilda vägar

vid tillfälliga avstängningar av det allmänna vägnätet.
Intiativet stöds fullt ut också av Skogsindustrierna.
Skrivelsen kan du ta del av här

REVs kurser
Kurs I och kurs II ”Utbildning för styrelseledamöter i vägorganisationer”
Kurs del I
Denna utbildning håller vi tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket. Kursens mål är att
deltagarna efter denna genomgång skall ha god kännedom om formella grunder avseende förvaltningsfrågor,
väg- och trafiktekniska frågor, statsbidragsfrågor, lagar och förordningar.
Kurs del II
Kursen riktar sig i första hand till de som gått kurs I. Men även den som inte har tillgodogjort sig kurs del I kan ha
stor behållning av fördjupningskursen. Kursledare i denna utbildning är två representanter från REV.
Kursen innehåller bl a en fyllig del av förvaltningsfrågor, aktuella rättsfall berörande enskild väg samt mycket
matnyttiga råd och anvisningar gällande barmark- samt vinterunderhåll. Med kursmaterialet följer flera
exempel och mallar som kommer väl till användning för den enskilda väghållarens vägskötsel och
föreningsadministration.
Pris: 720:-/deltagare inkl moms
Tid: kl 18:00 - ca 22:00, enklare förtäring och kursdokumentation ingår.
(Pris och tid är samma för båda kurserna)

Klicka här för att se orter och anmäla dig

VÄLKOMNA
Nu gör REV ett sommaruppehåll med månadsbreven. Vi önskar er alla läsare en riktigt skön sommar!
REVs öppettider under sommarmånaderna finner ni på vår hemsida.
Nästa månadsbrev kommer den 7 september
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