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Hej,

Då var första månaden 2017 passerad. Ljusare och varmare tider går vi till mötes -
härligt. I år är det förbundsstämmoår. Glöm inte att läsa mer om vår förbundsstämma i
Nyköping 18-19 mars. Bli vägsmart! Ta del av alla seminarier och nätverka bland alla
enskilda väghållare. Anmäl er på http://www.revriks.se/foerbundsstaemma-2017/

Även vårens kurser finns nu presenterade och bokningsbara på hemsidan. Klicka här för att
se orterna vi besöker i vår.

Och som vanligt glöm inte att uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni
enkelt efter er inloggning och vidare till "Mina sidor" på REVs hemsida www.revriks.se.

REV i dialog om Nationella Transportplanen
Riksförbundet är inbjudna till möte arrangerat av TRV angående dialog om Nationella
Transportplanen. Dialogen är en möjlighet att komma med inspel till Trafikverket i
planeringsarbetet med Nationell transportplan. Det kommer att anordnas fem regionala dialoger
och en nationell. Inbjudna till mötet är myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och
beslutsfattare inom infrastruktur och transporter som verkar på en nationell nivå. Dialogerna
kommer att utgöra underlag i Trafikverkets arbete med förslaget till Nationell transportplan.

-  Vi kommer att lyfta fram våra medlemmars frågor och önskemål i detta sammanhang, säger
REVs ordförande Uno Jakobsson. Att Trafikverket bjuder in REV visar att vi är en aktör att
räkna med i sammanhanget.

Syftet med dialogen är att Trafikverket ska ta fram ett förslag till Nationell plan för
transportsystemet för åren 2018-2029. Enligt preliminär tidplan ska Trafikverket leverera förslag till
Nationell transportplan till regeringen i juni 2017.
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REV inbjudna till Transportstyrelsen
REV blev inbjudna till Transportstyrelsen för att tillsammans med andra intressenter diskutera
TRVs föreskrifter om Tävling med motordrivna fordon på väg som behöver revideras.
  Revideringen av föreskrifterna består av justeringar och hänvisningar till annan lagstiftning.
Föreskrifterna behöver också kompletteras i form av allmänna råd.
  Inbjudna var även representanter från Länsstyrelsen, Trafikverket, Polismyndigheten, Classic
Car Week, Power Big Meet, Svenska Bilsportförbundet samt ett antal kommuner.

  - Mötet var mycket givande och enskilda vägar var i fokus, säger styrelseledamoten Anders
Lundell, som representerade Riksförbundet. Mötet diskuterade också vikten av att arrangörerna
alltid söker tillstånd hos Länsstyrelsen så att de legala aspekterna hanteras korrekt. Det räcker
t.ex. inte med att en enskild väghållare ger OK för ett rally på föreningens väg.

Nu kommer Transportstyrelsen att gå igenom inkomna synpunkter, utforma ett nytt förslag och
skicka ut det på remiss i en vidare krets. REV bevakar det kommande arbetet

Problem med
plogning på
enskilda vägar
Vägsamfälligheter i norr har under
vintern fått besked om att Trafikverkets
entreprenörer  inte kommer att ta på sig
snöröjning efter de enskilda vägarna i
vissa kommuner. Det är ett uppdrag
som Trafikverkets entreprenörer har haft
under åtskilliga år. Detta förfarande
innebär stora bekymmer för våra
medlemsföreningar som har fått detta dramatiska besked mitt under vinterperioden.
Frågeställningarna som dyker upp är många, och ett flertal föreningar har kontaktat REV i frågan.

REV bevakar dessa frågeställningar löpande, vi arbetar för att dessa frågor skall lösas snarast.
På vår hemsida länkar vi till aktuella nyheter om detta, bland annat inslag från SVT.

Kom till REVs
förbundsstämma
- Bli vägsmart!
Snart stundar årets stora händelse för
REV; vår Förbundsstämma äger rum
i Nyköping 18-19 mars. Ta chansen att
vara med och påverka riksförbundets
framtid samtidigt som ni får ta del av de
senaste nyheterna inom lantmäteri,
vägteknik, juridik och annat spännande
för enskilda väghållare.
Besök REVs hemsida där ni anmäler er, många av REVs medlemsföreningar har anmält sig till
Förbundsstämman. Där hittar ni även programmet över alla föreläsningar samt tider för hela
helgen.  Utöver föreläsningar, möjlighet att träffa REVS experter, årsmöte samt middag med
underhållning kommer ett stort antal företag att ställa ut under helgen. Många av dem har
specialerbjudande till besökarna.
 
Boka er och läs mer här

Nästa vecka kommer BULLETINEN NR 1 - 2017 ut i era brevlådor

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och

http://www.revriks.se/foerbundsstaemma-2017/


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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kl 12.00-13.00

Plusgiro 35 77 63-2
Bankgiro 5528-1109
Org.nr 802008-9713

http://mailto:kansliet@revriks.se
mailto:kansliet@revriks.se?subject=Mail%20fr%C3%A5n%20m%C3%A5nadsbrev%20-%20fotnot
http://www.arcmember.se

