
 

MÅNADSBREV
April 2018

Om REV          |           Våra kurser          |          Kontakta oss          |         Bli medlem

Hej,

Den på många håll efterlängtade våren verkar nu vara på ingång över stora delar av
landet. Den har tydligen inte varit så här sen på 100 år, mycket ska man vara med om.

Här på REV märks det att vi bor i ett avlångt land; fortfarande frågor om snöras från
medlemsföreningar i norr, om tunga transporter under tjällossning längre söderut. Ni vet
väl att ni hittar mycket information om detta, och andra frågor, när ni loggar in på
Medlemssidor?  När ni gör så, passa på att kolla att vi har rätta kontaktpersoner och
adresser för medlemsfakturorna på samma gång.

Vi närmar oss däremot redan slutet av vårterminen när det gäller kursverksamheten. På
några håll finns det platser kvar.

Sista chansen att anmäla sig till
 

Den 18 april håller vi tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket
öppet hus i Ljundby och Umeå.

Läs vidare här

REV hjälper

http://www.revriks.se/om-rev/
http://www.revriks.se/kurser/
http://www.revriks.se/kontakt/
http://www.revriks.se/1134
http://www.revriks.se/media/1889/oeppethus-vaaren-2018.pdf


Land-läsarna
I en stor artikel i senaste numret av Land Lantbruk intervjuas REVs vice
ordförande och Regionansvarig Norr, Mikael Näslund, om hur en
vägförening på bästa sätt ska sköta sin grusväg. En enkel i sin
grundlighet och illustrativ artikel som på ett bra sätt sammanfattar
enskild vägskötsel.

Läs artikel här

REVs informationshäften -
en viktig källa till kunskap
Vad behöver du veta som förtroendevald styrelseledamot i
en vägförening? Ja, i de allra flesta fall rätt mycket. Men
bara lugn, REV har samlat råd, information och mallar på
vår hemsida. Logga in under medlemssidor, vanligtvis
medlemsnummer och er kontaktpersons postnummer, så
hittar ni REVs Informationshäften & mallar under följande
rubriker:

• Ekonomi
• Juridik
• Lantmäteri
• Miljö
• Styrelsefrågor / förvaltning
• Väghållning & Trafikfrågor
• Bildexempel på vägområden och röjning

Är det något ni vill veta mer om är ni givetvis välkomna att kontakta våra experter inom lantmäteri,
vägteknik, styrelsefrågor och juridik.

 
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

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
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