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Hej,
De sägs att mars är en vårmånad, men utanför fönstret finns det inget som skvallrar om vårens
snara ankomst. En ovanligt snörik vinter har präglat både vårt arbete samt påverkar givetvis alla
vägföreningar. Vem plogar, hur mycket av årsbudgeten har redan gått åt, hur ser vägen ut under
all snö är frågor som många enskilda väghållare brottas med.
REV har träffat landsbygdsminister Lars-Erik Bucht och pratat plogning, läs om det i detta
nyhetsbrev. Dessutom arrangerade riksförbundet en hearing i riksdagen om enklare omförrättning,
hur lagstiftarna skulle kunna göra vägföreningarnas andelstal mer hanterbart.
Dessutom hittar ni vårens alla datum och orter för kurser, samt information om årets
medlemsfaktura i REV.

Besök hos
landsbygdsminister
Bucht
Statsrådet Sven-Erik Bucht tog emot
Christer Ångström, Mikael Näslund och
Uno Jakobsson från REV torsdagen den 22
februari 2018 med anledning av
plogningsproblemen som uppstått för flera
enskilda väghållare i Norrbotten, Västerbotten
och Jämtland. REV:s uppvaktning har sin
bakgrund i att många väghållare fått svårt att
hitta villiga entreprenörer när de som utför uppdrag åt Trafikverket på de allmänna vägarna av olika
skäl inte längre erbjuder sin tjänster till de enskilda väghållare som finns med utfart mot den
allmänna vägen. Även om TRV formellt inte hindrar dem från detta, så är tidsramarna för
uppdragen så snåla och hoten om viten vid förseningar så pass skrämmande att resultatet blivit
att de enskilda väghållarna inte längre kan avropa plogning av samma entreprenör som TRV
kontrakterat. -Det är ett stort problem för många i glesbygd berättade REV:s ordförande Uno
Jakobsson för månadsbrevets utsände och tillade, att särskilt för dem där det är långt till
alternativa snöröjare är läget bekymmersamt. Han tyckte dock att mötet med Sven-Erik Bucht
var bra. -Statsrådet och hans medarbetare lyssnade noga på det vi framförde och vi får hoppas att

regeringen hörsammar vår uppmaning till att det måste till en politisk lösning på frågeställningen,
avslutade Jakobsson.
Foto: Mikael Näslund räcker över REV-Bulletinen till statsrådet Sven-Erik Bucht flankerad av
Christer Ångström och Uno Jakobsson.

Hearing om enklare
förrättning
Den 28 februari lyssnade en grupp åhörare
bestående av riksdagsmän från Civilutskottet
och representanter från Lantmäteriet, LRF och
SKL på REVs ordförande Uno Jakobsson som
presenterade riksförbundets förslag på enklare
förrättningar. Det blev ett lyckat anförande.
REV har arbetat fram ett förslag som skulle
göra omförrättningar billigare och snabbare,
vilket gynnar våra medlemsföreningar. Det finns en rad olika orsaker till att andelstal i en
samfällighetsförening behöver ändras. Det kan tillkomma ny bebyggelse eller att fritidshus
omvandlas till permanentboende. Vid varje ändring ska nya andelstal tas fram och registreras och
det är enbart lantmäterimyndigheten som kan genomföra ändringar av andelstal.
Läs hela artikeln här

ENKÄT - om enklare
regelverk vid
omförrättningar
Igår måndag skickade REV ut en enkät till de
medlemsföreningar som angett en epostadress. Enkäten tar upp frågan om
enklare regelverk vid omförrättningar och om
våra medlemsföreningar skulle använda den
metod som REV lanserat för regering och
riksdag.
Vi hoppas att ni tar er tid att svara på enkäten
som kan bli ett tungt argument i debatten med
våra folkvalda politiker.
Tyvärr uppstod det ett teknisk fel orsakat av vår
leverantör Apsis och vi blev tvungna att skicka
ut enkäten två gånger. Ni ska använda det
sista utskicket som ska fungera bättre.
Tack!

Medlemsfakturor 2018
Den 19 mars skickas medlemsfakturorna ut. Logga in på
www.revriks.se och se över era fakturaadresser under "Mina sidor" -"Föreningens styrelse". Ni finner även fakturan i pdf-format
under "Mina sidor" -- "Föreningens fakturor" efter detta datum.

Vårens kurser 2018
Nu finns vårens kurser presenterade på hemsidan.
För att se vilka orter vi besöker och för att anmäla er, klicka här
VÄLKOMNA!

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
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Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
Torsdagar 9.00-12.00
Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00
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