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Den märkliga våren 2020 fortsätter att påverka inte bara REVs verksamhet utan så klart även hela
vår omvärld. Samtidigt som våren spirar på många håll ska vi hålla avstånd och helst vara hemma
så mycket som möjligt. Att vara engagerad i sin vägförening ställer också nya krav idag. Avväga
städdagar, årsstämmor och andra aktiviteter som äventyrar alla rekommendationer. Samtidigt är
en vägförening så mycket mer än ”bara” en väg, att få ihop en gemenskap är ofta minst lika viktigt.
Viktigt att tänka att det kommer en morgondag där liknande gemenskaper som just vägföreningar
kommer att spela en stor roll. Ta hand om er i dessa oroliga tider!

REVs verksamhet
i Corona-tider
REV har fått ställa in alla kurser och Öppna
hus under våren, och än vet vi inget om
höstens verksamhet. I övrigt fortsätter vår
medlemsservice och rådgivning med full
verksamhet.

Gå in på förbundets hemsida där du hittar
aktuell information och massor av kunskap att
hitta när du loggar in under Medlemssidor.

Bland annat hittar ni den mycket uppskattade
informationen om hur ni ska tänka angående
er årsstämma. Den hittar du här:
https://www.revriks.se/media/2226/aarsmoete-
i-corona-tider-200401.pdf

https://www.revriks.se/media/2226/aarsmoete-i-corona-tider-200401.pdf


Har ni angett rätt fakturaadress?

Tidigare i vår skickades medlemsfakturan för 2020 ut till samtliga medlemsföreningar i REV, med
sista inbetalningsdag 30 april.

Fortfarande har ett antal föreningar inte betalat in till förbundet och vi ber er se över er förenings
kontaktuppgifter på Mina Sidor på www.revriks.se 

En påminnelse till dem som ännu inte har betalat skickas ut senare i maj.

Trafikverkets inspektioner för bidraget påverkas

I dessa corona-tider har Trafikverket fattat beslutet att ändra något sina rutiner vid handläggningen
av det statliga bidraget till enskilda vägar. De skriver så här på sin hemsida:

För att minimera risken för spridning av det nya coronaviruset kommer vi tillsvidare inte att ta
med väghållare vid tillsyner.

Gå in på Trafikverkets hemsida och läs mer på https://www.trafikverket.se/resa-och-
trafik/vag/Enskilda-vagar/Underhall-av-enskild-vag/omprovning-av-bidragsratt-samt-tillsyn-av-
enskild-vag/

 
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.
Som alltid hittar du mest information på vår hemsida http://www.revriks.se
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Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57  STOCKHOLM
08-20 27 50
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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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