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Hej,

Äntligen höst!
Visserligen föredrar många sommaren, med sin värme, sol och lata dagar. Men under hösten
kommer vardagen tillbaka, och med den flera aktuella händelser och aktiviteter. I detta, höstens
första nyhetsbrev, får du en kortare överblick över nyheter i REVs närmaste omvärld. Läs om
domslut eller boka in höstens kurser, samt klicka vidare in på vår hemsida där vi presenterar fler
nyheter.
En nyhet vi vill trycka lite extra på är de två Öppna Hus vi arrangerar tillsammans med
Trafikverket och Lantmäteriet, läs mer nedan.

Uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni enkelt efter er inloggning via vår
hemsida www.revriks.se. Speciellt viktigt är att ni har angett korrekt väglängd, så att ni
har fullgott försäkringsskydd.

Mark- och miljödomstolen anser ettårig
uthyrning av bostad varaktig
Ett ettårigt avtal som sträcker sig över två stämmor är att anse som varaktigt.
En fastighetsägare hyrde ut sin komplementbostad mellan december 2015 till den 30 november
2016, en hyrestid som alltså är lika lång som den normala tiden mellan två årsstämmor.
Styrelsen fattade då beslut om ändring av andelstalet, underrättade fastighetsägaren om detta
och anmälde beslutet för införing i fastighetsregistret. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar
nu att föreningens beslut om uttaxering varit riktigt.

Läs mer här 

REV arbetar för att korta ned Lantmäteriets
handläggningstider
REV har under sommaren vid flera tillfällen agerat med anledning av de långa handläggningstider
som råder på Lantmäteriet och bland annat uppmärksammast saken i en debattartikel i Dagens
Industri - läs artikeln här -. På fråga från riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) har den 28
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augusti följande svar getts av statsrådet Peter Eriksson - Läs svaret här

Frågor om fiber

En av de oftast förekommande frågorna vi får
hit till kansliet rör fibernedläggning i era
vägar. Vilka villkor gäller, vad kan vi kräva av
entreprenören eller vilka rättigheter enskilda
fastighetsägare har är exempel på frågor från
våra medlemmar. Vår Vägingenjör Anders
Lundell har skrivit ned och svarat på de
vanligaste frågorna.

Ni hittar dem under Frågor & Svar när ni loggar in på www.revriks.se och vidare till
"Medlemssidor".

REV möter ministern
Under 50-års firandet av dagen-H, dagen då
högertrafikkomläggningen skedde 1967, i
helgen passade REV:s regionansvarige
Christer Ångström på att få en pratstund
med vår nye infrastrukturminister, Tomas
Eneroth

REVs växel stängd 7-8 september
Kansli och styrelse har planeringsdagar torsdagen den 7 september till fredagen 8 september.
Växeln kommer därför att hållas stängd.

Nytt nummer ute
22 september
22 september kommer ett rykande färskt nummer av REV
Bulletinen.
I det här numret skriver vi bland annat om hur det är att vara
styrelseledamot. Ett arbete som ofta kräver både tid, kraft och
engagemang. Ovanpå det många gånger oavlönat.
På notissidan kan ni läsa om Kummelnäs vägförening som
fick rätt mot Lantmäteriet i frågan om att ansluta nystyckad
förskolefastighet till föreningens gemensamhetsanläggning.

Detta och mycket mer finns i kommande nummer.
Trevlig läsning! 

http://www.di.se/opinion/debatt-sa-har-kan-vi-forenkla-for-lantmateriet/
http://www.revriks.se/media/1767/svar_statsraadet_petereriksson.pdf
http://www.revriks.se


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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