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Hej,
Första veckan i mars och våren göra entré på sina håll. Många av våra medlemsföreningar
har sina stämmor under våren, och så även vi. Nästa helg, 18-19 mars, har REV sin
förbundsstämma i Nyköping.
Samtidigt som våren börjar titta fram kvarstår problematiken för många föreningar i norr
när det gäller plogningen. Läs nedan om REVs arbete om detta.
Vårens kurser finns nu presenterade och bokningsbara på hemsidan. Klicka här för att se
orterna vi besöker i vår.
Och som vanligt glöm inte att uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni
enkelt efter er inloggning och vidare till "Mina sidor" på REVs hemsida www.revriks.se.

Transportpolitiskt
seminarium i
Riksdagen
Den 22 februari arrangerade Centerpartiet och
ledamoten i TU Anders Åkesson e t t
seminarium under rubriken ”Infrastruktur –
framtid och möjligheter”. Det var många
deltagare, bl.a. från transportbranschen och
representanter för myndigheter och
organisationer. Bland talarna märktes bl.a.
Karolina Boholm, Skogsindustrierna och Lena
Erixon, GD på TRV.
Den senare redogjorde för den nyligen antagna Nationella transportplanen, vars ramverk för de
kommande 12 åren lades fast av regeringen i december 2016.
För närvarande pågår ett arbete med nationell och regional dialog för att bl.a. bestämma områden
som det skall satsas inom i varje län och region. Generaldirektör Lena Erixon framhöll många positiva
saker med den antagna planen, som bl.a. innebär ökade resurser till järnvägen, men beklagade att
TRV ej fått tillräckligt med anslagna medel för underhåll av väg, vilket enligt henne kommer drabba
främst det lågtrafikerade vägnätet. REV:s ordförande Uno Jakobsson uttryckte farhågor för hur
detta skulle slå mot den enskilda väghållningen med risk för minskade anslag för särskild drift, men
Lena Erixon uppgav då att det ej är meningen att anslaget till den enskilda väghållningen skall
påverkas negativt över tid.

Riksförbundet kommer följa utvecklingen noggrant och avser delta aktivt i arbetet inför fastställandet
av läns- och regionala planer.

Plogningsproblematik
i norr – lösning i
sikte!
För er som hängt med i nyhetsflödet på
revriks.se så är det ju väl känt att flera
enskilda väghållare i Norrbotten och
Västerbotten utan förvarning betogs
möjligheten att som vanligt anlita samma
entreprenörer som TRV använder sig av för
plogning vid inledningen till nu pågående
vintersäsong. Bakgrunden till förändringen är
att TRV vid nya avtalsperioder med sina
entreprenörer klargjort att man avser ha en
bättre uppföljning av kontrakten, vilket i
sin tur lett till att entreprenörerna nobbat ta uppdrag av enskilda väghållare, trots att man passerar
vägarna vid sina uppdrag för TRV. På grund av de långa avstånden i norra Sverige, har svårigheter
uppstått för flera enskilda väghållare att finna lösningar. Och när nya entreprenörer trots allt kunnat
kontrakteras har det varit till väsentligt högre kostnader för dem.
På onsdagen den 1 mars tog TRV emot REV på huvudkontoret i Borlänge. Det var Per Wenner,
Anna Lindell och Björn Eklund som för verkets del mötte Uno Jakobsson, ordförande i REV och
Mikael Näslund, Regionansvarig Norr.
- Det blev en mycket bra genomgång av problemställningen och diskussion om möjliga konstruktiva
lösningar, kommenterar Uno Jakobsson för månadsbrevet. Trafikverket åtog sig att gå ut med tydlig
information för de väghållare som berörs för säsongen 2017-2018 och därtill arbeta för att de enskilda
väghållarna framöver skall kunna få information om möjligheter att träffa egna avtal med de
entreprenörer som kommer i fråga vid nya avtalsperioder med TRV.
- Det är tydligt att TRV tagit larmen om problem på största allvar och avser konstruktivt jobba för
goda lösningar, avslutar Uno Jakobson.

Ha koll på era uppgifter!
När man sitter i en styrelse i en vägförening är det mycket registervård man brottas med. Hos
Trafikverket om föreningen erhåller statsbidrag, hos Lantmäteriet om ni är lantmäteriförrättade och
hos REV om ni gått med som medlemmar.
När er styrelse byts ut är det därför viktigt att ni uppdaterar i våra register. Håller ni era
adressuppgifter uppdaterade så missar ni ingen viktig information samt att all post når ut till rätt
person/er.
När det gäller era uppgifter till REV så kan ni ändra dessa under "Mina sidor" efter er inloggning. Har ni
glömt ert lösenord kan ni begära nytt (så länge ni har er mejladress angiven i vårt register) via "Glömt
lösenord"
Lantmäteriet 0771-63 63 63 länk
Trafikverket 0771-921 921 länk
Er kommun om ni er åller kommunalt bidrag
På REVs hemsida under "Medlemssidor" har vi samlat information om statsbidrag "Bidrag för enskilda
vägar samt kontaktpersoner på Trafikverket" klicka här

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och
avregistrera dig under Medlemssidor > Styrelsen. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha
månadsbrev". Om du inte är medlem i REV mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande
utskick.
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