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Hej,
Alla helgons dag passerade i helgen, och med den lite extra eftertanke. Stämningsfulla ljus lyser
upp i höstmörkret, vintern lurar runt hörnet. Vintern lägger på extra ansvar för er enskilda
väghållare, och hur ni löser plogningsfrågan är mycket aktuell just nu. Förutom artiklar och inslag
i olika nyhetsprogram har REV lyft frågan till ministernivå, läs om den nedan.
REV fortsätter att växa, vid månadsskiftet passerade vi 11 700 medlemsföreningar. När många
andra intresseorganisationer tappar mark växer vi med en ny medlemsförening per dag. Något vi
är mycket tacksamma och stolta över.

Vägföreningar och
plogning
Plogningsfrågan i våra norra delar av
landet är uppe på agendan just nu,
samtidigt som den första snön faller.
Trafikverket har skärpt kontrollerna på
sina entreprenörer vilket på ett antal håll
gör att de inte hinner ploga enskilda
vägar. Utöver en intensiv dialog med
TRV har förbundet uppvaktat
landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.
Läs brevet här.

Succé på öppet hus
Den 26 oktober hade REV tillsammans med Trafikverket och Lantmäteriet premiär för vårt nya koncept
Öppet Hus. Den historiska händelsen tog plats i Vänersborg. Drygt ett 50-tal intresserade och
engagerade enskilda väghållare träffades för att få reda på det senaste inom området, få svar från
experter från alla arrangörer samt inte minst byta erfarenheter med varandra.
Väl mött i Stockholm den 22 november kl 15:00 - 20:00 på REVs kansli.
Anmälan gör ni via mejl till kansliet@revriks.se skriv "anmälan öppet hus" i ämnesraden.

REA på EVA-REV handboken
Ni har väl inte missat att vi har rea på väghållarnas egna handbok,
EVA-REV handboken? Nu 265 kr exkl porto.
Mejla er beställning till kansliet@revriks.se.
Om ni är medlemmar, glöm inte ange ert medlemsnummer.

Uppdatera er förening på REVs hemsida
Logga in och gå vidare till "Mina sidor" här kan ni;
-

adressuppdatera er styrelse
se er fakturahistorik
se föreningens nuvarande uppgifter
se eventuella kursbokningar ni gjort
se REVs alla medlemsföreningar
ändra lösenord
ändra uppgifter om föreningen.

Statsbidragsnummer
Ni som får statsbidrag från Trafikverket får ett statsbidragsnummer/vägnummer bestående av
5 stycken siffror. Fyll i detta nummer under Ändra föreningens uppgifter -- i kolumnen vägnummer.
Inloggning
Ni loggar in med ert medlemsnummer och det lösenord ni valt. Medlemsnumret finner ni på baksidan
av REV Bulletinen ovan er adress alternativt på medlemsfakturan. Alla i styrelsen har samma
inloggning. Ni som har registrerat er mejladress hos oss kan begära nytt lösenord via hemsidan om
ni har glömt bort det. Fyll i så fall i ert medlemsnummer och klicka på "Glömt lösenord", länk om
återställande kommer då att mejlas till er. Det mejlet skickas till alla i styrelsen som registrerat sin
mejladress hos oss.
Viktigt
Att ni har rätt väglängd registrerad så att ni har fullgott försäkringsskydd.

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!

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

