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Hej,
Nytt år, ny månad och nytt månadsbrev. God fortsättning på er alla. Hoppas ni haft en
skön julledighet.
För REV väntar ett spännande år, och våra nyårslöften handlar om att fortsätta utveckla
verksamheten med medlemmars bästa för ögonen.
Vi inleder januari med att vara med på VTI mässan i Linköping. Vårt kalendarium för 2017
börjar så smått fyllas. Inte minst av förbundsstämman - Bli vägsmart - som kommer äga
rum i mars, anmäl er redan nu! Läs vidare här
Fram i april stundar nya kurstillfällen för både kurs I och II runt om i landet. Inom kort
kommer orterna att presenteras på hemsidan under fliken kurser.
Uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni enkelt efter er inloggning via vår
hemsida www.revriks.se.

REV på branchens viktiga
mässa Transportforum
Under tisdag-onsdag denna vecka har REV en monter
på årets stora mässa inom väg och transport i
Linköping. På plats kommer representanter från
REVs styrelse bland annat träffa politiker och
branschfolk för samt ta del av den senaste
forskningen inom väg- och transport.
- Det är viktigt för en intresseorganisation som REV att vara med i dessa sammanhang, säger
Anders Östberg Kanslichef på REV. Här knyter vi kontakter och för ut vårt budskap om en
satsning på det enskilda vägnätet till berörda beslutsfattare. Våra medlemmars viktigaste frågor
når på detta sätt ut till hela branschen.
På programmet i år står bland annat föreläsningar om trafiksäkerhet, bullernivåer samt framtidens
trafik. Förutom REV finns exempelvis TRV, Svevia, större företag som NCC och Skanska samt
Näringsdepartementet på plats som utställare.
Läs gärna mer här

REV välkomnar alla sina medlemmar som har möljighet att titta förbi vår monter!

Lantmäteritaxan höjs från och med 2017
Allt arbete som utförs i lantmäteriförrättningar fr o m 1 januari 2017 debiteras efter den nya taxan.
Nedan redovisas 2016 års taxa och 2017 års taxa och den ökning av taxan som görs:
Se tabell här

Nytt år, ny varning!
Tyvärr måste vi återigen varna för dessa oseriösa företag som skickar ut bluffakturor till bland
annat våra medlemmar.
Var noga med att dubbelkolla alla fakturor innan ni betalar dem. Byter er förening kassör, eller
annan ansvarig för att betala föreningens fakturor, var noga med att göra en ordentligt
överlämning.
Här hittar ni den artikel vi skrivit tidigare om dessa bluffakturor.

Medlemskap 2017
Medlemsfakturorna avseende 2017 kommer att skickas ut i mars månad efter att
förbundsstämman ägt rum. Detta gäller även för nytillträdda medlemsföreningar
(januari-mars i år). Försäkringen gäller som vanligt fram tills förfallodatumet på
kommande faktura.

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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