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Hej,
Äntligen sommar!
Utanför kansliet spirar försommaren, sjungande studenter delar gatorna med de första
sommarturisterna. Nu väntar ledighet för en del, samtidigt som många av våra medlemsföreningar
har som mest att göra.
REV fortsätter växa som förbund, något vi är mycket stolta över. Prognosen visar på att vi snart
är över 11 700 medlemsföreningar, ni är mycket välkomna in som vägsmarta medlemmar!
Glöm inte att logga in på Medlemssidor på REVs hemsida för lättillgänglig information om svar
på många av era frågor. REV har öppet hela sommaren, dock med något begränsade telefontider
under en period. Se längre ned.
En önskan vi har är att ni fortsätter skicka in vackra bilder på era vägar i sommarskrud. Vi
publicerar dem gärna på vår Facebook-sida.
Glad Sommar!
Månadsbrevet gör nu ett sommaruppehåll, nästa utgivning är den 4 september.
Uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni enkelt efter er inloggning via vår
hemsida www.revriks.se. Speciellt viktigt är att ni har angett korrekt väglängd, så att ni
har fullgott försäkringsskydd.

REV lyfter medlemsföreningarnas synpunkter till
Lantmäteriet
REV deltog genom lantmätare Per Nilsson i Lantmäteriets Mark- och Fastighetsråds
sammanträde den 31 maj tillsammans med representanter för myndigheter, intresseföreningar
och företag som berörs av lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet. REV lyfte fram vad
många medlemmar framfört till REV; att vi upplever att servicen till enskilda vägar nedprioriterats
både vad gäller uppdragsverksamheten och förrättningsverksamheten. Exempel på detta är att
lantmäteriet upphört med att göra fastighetsförteckningar till vägföreningarna, att
handläggningstiderna för vägförrättningar blivit allt längre och att det är krångligt att få rättelse då
lantmäteriet glömt ansluta nya fastigheter till vägförening.
Denna gång var mötet samordnat med fastighetsbildningsdivisionens ledningsgrupps möte. Bland
annat redovisades lantmäteriets svar på regeringsuppdraget om kortare handläggningstider.
Mycket verkar där vara beroende av de nya tekniska stöden för förrättningshandläggningen som
beräknas vara klara inom en treårsperiod.

REV på Facebook
Sedan REVs årsstämma beslutade att förbundet ska finnas på sociala
medier har vi skapat en sida på Facebook. Där lägger vi ut snabb
information, lyfter aktuella frågor samt försöker skapa en bild av vad
förbundet arbetar med. Gå gärna in, dela eller tryck Tummen Upp för våra
inlägg! Du hittar den här
Som ni alla vet får det plats massor av vackra vägbilder på Facebook!
Tveka inte utan skicka in sommarbilder från er vägförening som vi kan
lägga ut på Facebook. Låt oss sprida hur stolta vi är över våra välskötta,
vackra och samhällsnyttiga enskilda vägar över hela landet.

REVs sommartider
26 juni - 4 augusti har kansliets växel öppet på
vardagar mellan kl 09:00 - 12:00.
Under denna period kan det dröja något längre
med svar på era mejl till kansliet@revriks.se då
semestertider råder.
Nu gör månadsbrevet ett sommaruppehåll.
Nästa månadsbrev kommer den
4 september.

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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