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Februari, och vintern har oss i sitt grepp.
Denna vinter har många vägföreningar fått känna att de lever; vinterstormen Alfrida slet ner träd
och gjorde tusentals strömlösa och på andra håll har det kommit massor av snö. Det är tur att
det finns så många ideellt engagerade människor som tar ansvar och sköter om sina enskilda
vägar. Så att folk kan komma till sina hus, så att transporter till näringslivet fungerar och så att
ambulanser och andra utryckningsfordon kan ta sig fram.
REV är på Trafikverket så att även de ska ta sitt ansvar och bistå vid vinterväghållningen av
enskilda vägar. Åtminstone inte hindra den genom upphandlingsregler och liknande. REV har lyft
plogningsproblematiken i Norrland och har under vintern nått fram till högsta ledningen på
Trafikverket, som nu satt plogningen på agendan. REV är inte nöjda ännu, utan vill se resultatet
ute hos våra medlemsföreningar först.
På vår hemsida anmäler ni er till årets Förbundsstämma! 23-24 mars i Halmstad, fullproppad med
intressanta föreläsningar, paneldebatter och information. Läs mer och anmäl er!

Anmäl er till förbundsstämman i Halmstad 23-24 mars !
REV håller sin förbundsstämma i Halmstad 2019
Under helgen 23-24 mars håller vi till på Hotell Tylösand och pratar enskild väghållning. Precis
som vanligt kommer helgen vara full av intressanta möjligheter att som styrelsemedlem i någon
av REVs medlemsföreningar förkovra sig i kunskap rörande enskild väghållning. Vi har
intressanta föreläsningar i aktuella ämnen, inbjudna experter på plats, paneldebatt med
riksdagsmän, utställare och mycket annat.

I år erbjuder vi två valmöjligheter, deltagarna kan välja mellan att gå ena dagen eller hela
arrangemanget.
Anmäl er via vår hemsida, du hittar länken här.

Plogningsfrågan i fortsatt
fokus
I förra veckan bjöd Trafikverket in till möte om
snöröjningen på enskilda vägar, ett ämne REV
har engagerat sig mycket i. Som tidigare
rapporterat har många vägföreningar drabbats av
indragen vinterväghållning när Trafikverket har
ökat kontrollen av de entreprenörer som tidigare
även plogat enskilda vägar.
– Det har ju fungerat tidigare, det är vansinne att
inte de allmänna och enskilda vägarna kan
plogas i anslutning till varandra, säger Mikael
Näslund, regionansvarig norr som deltog vid
mötet. Vi vill ha med de enskilda vägarna i
upphandlingarna framöver, och framför allt måste
dialogen från Trafikverket förbättras betydligt. Nu
har många vägföreningar fått besked om att
plogningen dras in kanske bara veckor innan
första snön föll.
Mikael ansåg att mötet var konstruktivt. Förutom
REV och Trafikverket deltog även representanter
från de större entreprenörerna, LRF och andra
aktörer med insyn i frågan.
- Plogningen av enskilda vägar har fördyrats och
försvårats, fortsätter Mikael, men de här mötena
är åtminstone en början på något bättre. Att alla
aktörer nu får chansen att dela vår bild av
situationen är viktigt, vi har många vägföreningars
vittnesmål med oss.
REV kommer att fortsätta bevaka frågan och
arbeta för att villkoren för våra
medlemsföreningar förbättras framöver. Nästa
möte med Trafikverket är planerat till senare i
februari.

Vårens kursprogram
klart
Nu är kursprogrammet för vårterminen 2019
klart. Sammanlagt har vi 13 kurstillfällen, från
Ystad till Gällivare. Kurs 1 är en allmän kurs
för nyblivna styrelsemedlemmar i en
vägförening, eller kanske för den som vill
uppdatera sina kunskaper med det senaste
från REV, Trafikverket och Lantmäteriet. Kurs 2
är en fortsättningskurs med tonvikt på juridiska
frågor.
Anmäl er via vår hemsida.
https://www.revriks.se/kurser/

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.
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