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Hej,
Vintern har just nu stora delar av landet i sitt snöiga, kalla grepp. Bara på några dagar har det
kommit snö halvmetersvis på sina håll. Vintern betyder en hel del utmaningar för enskilda
väghållare, kontakta gärna REVs experter om ni har frågor.
Ett annat aktuellt ämne är kommande lagstiftning rörande hur ni ska spara personuppgifter. Nya
GDPR, som lagen kallas, börjar gälla senare i vår. Nu presenterar REV vad vi anser att
vägföreningarna ska tänka på, läs mer nedan och på vår hemsida.
Det är hög tid att anmäla sig till vårens kurser. Längre ned hittar ni information om hur ni anmäler
er, alla städer och datum.

Nya Dataskyddsförordningen
GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog
2016. Den börjar gälla för alla EUs medlemsländer 25 maj
2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen.
Ni bör som föreningen gå igenom vad ni har för
personuppgifter lagrade och varför ni har dessa.
REV har sammanställt en informationsfolder som
innehåller det viktigaste för dig som enskild väghållare att veta. Dessutom kan du ladda ned en
blankett för samtycke som behövs.
Ni hittar detta efter er medlemsinloggning under medlemssidor > REV informationshäften &
mallar på www.revriks.se

Forskningsprojekt om
broar på enskilda vägar
REV:s regionansvarige för Östra regionen

deltog den 26 januari i ett referensgruppsmöte
i Uppsala som avhandlade Utvecklad
broinfrastruktur.
Bakgrunden till projektet är vetskapen om att
tusentals broar inom det enskilda vägnätet är i
behov av upprustning. Projektet ska utveckla
en metod för att dels identifiera dessa broar
samt dels utveckla effektiv och standardiserad upphandling för reparation av dessa broar.
Projektet inriktar sig mot broar som inte har statligt bidrag. Inom projektet arbetas nu fram
handledningar i broförvaltning och broinspektion. Detta material kommer att vara till stor nytta för
våra medlemmar som inom sitt vägnät har att sköta såväl vanliga broar som rörbroar oavsett om
samfälligheten uppbär statligt bidrag eller inte.
Från REV:s sida planerar vi att utifrån detta material utarbeta en enkel checklista för broskötsel.
Har ni frågor och funderingar kring broförvaltning är ni välkomna att höra av er till kansliet.

Möte på
Näringsdepartementet
Den 31 januari blev REV tillsammans med
andra organisationer inbjuda till
Näringsdepartementet för att ta del av och
komma med 9 inspel på Trafikverkets förslag
till nationell plan. Vid mötet fick REV:s
regionansvarige Christer Ångström möjlighet
att lämna ytterligare synpunkter på den
nationella planen utöver det förbundet tidigare
lämnat i det skriftliga remissförfarandet.
Förutom förbundets sedvanliga påpekande om vikten av det av Trafikverket sedan många år
inlämnade förslaget till ny Bidragsförordning prioriteras lyftes frågan om en något bättre balans i
anslagstilldelningen vad gäller det lågtrafikerade vägnätet. Såsom förslaget nu ligger innebär det,
vilket Trafikverket påpekat, att man bygger upp ett underhållsberg med resultat att vi en ytterligare
försämrad standard på det lågtrafikerade vägnätet.
Diskussionen avslutades med ett par frågor som inte var direkt kopplade till den Nationella
planen, nämligen problematiken med snöplogning i främst Norrland samt behov av ett förenklat
regelverk kring broar på vårt enskilda vägnät. REV återkommer i dessa frågor.

Vårens kurser 2018
Nu finns vårens kurser presenterade på hemsidan.
För att se vilka orter vi besöker och för att anmäla er, klicka här
VÄLKOMNA!

REVs medlemmar får rabatterad kurs hos
Teknologisk Institut Sverige
Teknologisk Institut Sverige är ett utbildningsföretag som bland annat anordnar kurser för

väghållare. REVs medlemmar erbjuds nu en rabatt om ni anmäler er till deras kurs som
äger rum 21-22 mars i Stockholm.
I kursen får ni bland annat höra hur du kan arbeta för att minska underhållsskulden och vilka
möjligheter som finns för att optimera väg och gatuunderhållet. På den helt nya konferensen
Väg & gatuunderhåll tar vi upp dessa och andra aktuella frågor.
För att få 15% rabatt använd bokningskod: VÄG15
Läs mer och boka dig här
Observera att detta INTE är en REV kurs utan arrangeras av ett externt företag.

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!

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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