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Hej,

Nu är det december, med allt vad det innebär. Adventsfika, julklappar, stress och en och annan
lussebulle. Vi på avslutar en intensiv höst med årets sista månadsbrev och blickar sedan framåt
mot 2019. Nästa år är det förbundsstämma den 23-24 mars i Halmstad, boka gärna in det i
kalendern redan nu. Om den, vad man ska tänka på när man lägger ner fiber i sin väg, nybyggen
i föreningen samt mycket mer kan ni läsa om i vår medlemstidning REV Bulletinen som landar i
brevlådorna denna vecka. Artikeln om plogningsfrågan på enskilda vägar kan ni tjuvläsa redan nu,
ni hittar den längre ned.

REV passar på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Fortsatt samarbete med Länsförsäkringar

REV har träffat avtal om en förlängning av samarbetet med Länsförsäkringar Stockholm. Vår
medlemsförsäkring kommer gälla även under 2019 med fortsatt lika villkor.
– Länsförsäkringar är en proffsig aktör med en mycket välfungerande organisation, det känns
tryggt och bra att förbundets medlemmar är försäkrade hos dem, säger Uno Jakobsson
ordförande i REV.
Den speciellt framtagna försäkringen för enskilda väghållare innehåller bland annat en
ansvarsförsäkring, rättskydd och viss egendomsförsäkring. Ni hittar mer information om REVs
medlemsförsäkring på vår hemsida:

Läs mer här

Plogningsfrågan inför vintern

Få frågor har engagerat och upprört våra medlemsföreningar så mycket som de senaste årens
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problem med snöröjningen på norrländska enskilda vägar. Tidigare överenskommelser med
entreprenörer har rivits upp då rädslan för stora vitesbelopp tvingar dem att tacka nej till fortsatt
vinterväghållning åt vägföreningarna. REV har i kommande nummer av vår medlemstidning
Bulletinen pratat med drabbade medlemsföreningar, tittat på vad Trafikverket säger och intervjuat
riksdagsledamöter. Vi kan konstatera att enskilda väghållare gör allt för att bilisterna ska få säkra
vägar året om. Samt att det inte skulle behövas så mycket arbete från makthavarna för att få
acceptabel vinterväghållning på enskilda vägar igen.

Läs mer här

Välkommen Monica

Riksförbundets nya lantmäteriexpert Monica Lagerqvist Nilsson började sin anställning idag och
har till främsta uppgift att vara förbundets expert och ett kunskapsstöd för REVs
medlemsföreningar i lantmäterifrågor. Monica är lantmätare till professionen och kommer närmast
från Lantmäterimyndigheten där hon arbetat som senior förrättningslantmätare. Hon var ansvarig
för Lantmäteriets del i REVs kurser för enskilda väghållare. Utöver det så har Monica tidigare
arbetat många år på Regeringskansliet.

 
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.
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