
 

MÅNADSBREV
Februari 2020

Hej!

Februari och med det sportlov över hela landet, med start i södra Sverige. Det medför
på många håll ökad trafik på de vägföreningar som har många fritidshus. Samtidigt har
stormen Ciara ställt till det med bland annat fällda träd, främst i västra Sverige. Håll
utkik och hjälp varandra att hålla era enskilda vägar i gott skick.
Glöm inte att titta in på vår hemsida för vårens kurser och Öppna Hus. Se om några
datum och orter passar er.

Ledningskollen gör utskick till nästan 2000
organisationer – uppmanar fler ledningsägare
att gå med

Alla ska med! I dagarna får knappt 2 000 organisationer ett brev från Ledningskollen. I brevet finns
en broschyr om Ledningskollen och en uppmaning att gå med som ledningsägare.
Ingen vet exakt hur många organisationer som äger eller förvaltar ledningar och som därför bör
vara med i Ledningskollen.

- Vi har bedömt vilka som kan vara ledningsägare med inriktningen att hellre skicka brev till några
för många än att missa någon, säger Jesper Hultqvist som är ansvarig för kampanjen.

Brevet skickas med vanlig post och innehåller en broschyr med argument för varför man ska gå
med i Ledningskollen som ledningsägare och information om hur man går med.
Läs gärna mer på deras hemsida:



https://www.ledningskollen.se/

Uppdaterad avtalsmall för fiber

När fiber ska byggas ut behövs ett avtal mellan vägföreningen och den som ska bygga. Under de
senaste åren har många föreningar använt den mall som REV tagit fram. Avtalsmallen finns nu
utgiven i en uppdaterad version. Uppdateringen omfattar bland annat:

• Hänvisning till instruktioner enligt Robust Fiber
• Uppdelning av vägområdet i fler förläggningszoner
• Uppräknade ersättningsnivåer

Avtalsmallen finns på www.revriks.se och inloggning som medlem krävs.

 
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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