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Bli medlem

Oktober; kallt men idag lyser solen åtminstone utanför REVs kansli, då är
hösten den vackraste av årstider. Men samtidigt är det full fart, och det märks i
vår verksamhet. Kurser och Öppna Hus börjar denna vecka, höstterminen är
här!
Dessutom står vintern och väntar runt hörnet, och med dem krävs det
planering för landets enskilda väghållare. Vi har samlat tips och nyttiga länkar
på vår hemsida.

Dags för vinterväghållning
Under Medlemssidor tipsar vi om hur vägföreningar kan förbereda sig inför kommande snöröjning.
Det finns bland annat två nya mallar för upphandling samt ett förslag på driftentreprenad för
vinterväghållning. Frågan om vilken ambitionsnivå man ska ha på vinterunderhållet skapar ofta
stora diskussioner inom vägföreningar. REV:s rekommendation är att man gemensamt beslutar
om detta på en föreningsstämma.
Logga in på Medlemssidor, under REV informationshäften och mallar/Väghållning & Trafikfrågor.

Dags för höstens första kurser
Nu presenterar vi höstens kurser, och det med en hel del nyheter!
Bland annat har vi lyssnat på våra medlemsföreningar och utvecklat våra kurser. Vi har också
döpt om kurserna för ett ge en bättre bild av vad de innehåller. Nyhet för i höst är bland annat att
medlemmar betalar ett lägre pris samt att delen om lantmäteri är mer anpassat för

styrelsemedlemmar i en vägsamfällighet och/eller vägförening.
Kursavgifter:
Deltagare från våra medlemsföreningar: 720 kronor
Övriga deltagare: 950 kronor

Träffa Trafikverket, Lantmäteriet och REV
Välkomna till en mötesplats där ni som enskilda väghållare kan möta Trafikverket, Lantmäteriet
och REV med tid för frågor och personliga samtal. Ställ aktuella frågor, möt andra engagerade
väghållare och lyssna på den senaste informationen från Trafikverket, Lantmäteriet och REV.
Helsingborg – torsdag 17 oktober, Scandic Helsingborg Nord
Anmälan senast fredag 11 oktober.
Stenungssund – onsdag 30 oktober, Jordhammars Herrgård
Anmälan senast fredag 25 oktober.
Östersund – tisdag 19 november, Scandic Östersund Syd
Anmälan senast fredag 15 november.
Stockholm – torsdag 28 november, REVs kansli Riddargatan 35
Anmälan senast fredag 15 november.
15.00 – 19.00
Information om aktuella frågor klockan 16.30. Vi bjuder på kaffe & bulle.
Anmäl er via kansliet@revriks.se

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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