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Sommar, sol och dammiga grusvägar – även detta märkliga år har värmen och det fina
vädret gjort att vi nu kan välkomna sommaren. Vi på REV hoppas att alla våra
medlemsföreningar och engagerade enskilda väghållare får en skön sommar med
möjlighet att kunna njuta av lite ledighet.

REV vill påverka om Öppna data

REV fortsätter agera för förenklingar och förbättringar för de enskilda väghållarna. Nu senast
genom en skrivelse till Lantmäteriet inför myndighetens slutrapport till regeringen om öppna data i
början av juni. REV tar särskilt upp de positiva effekter detta kommer ha för enskild väghållning
om det görs på rätt sätt.

Du hittar skrivelsen i sin helhet på vår hemsida, se mer här:
https://www.revriks.se/nyheter/synpunkter-om-oeppna-data/

Skrivelsen uppmärksammas även av föreningen Geoforum, som ger oss stöd i våra synpunkter.
Du hittar deras artikel här: https://geoforum.se/nyheter/266-oppna-data/3922-riksforbundet-
enskilda-vagar-lyfter-forbisedd-samhallsnytta-av-oppna-data

https://www.revriks.se/nyheter/synpunkter-om-oeppna-data/
https://geoforum.se/nyheter/266-oppna-data/3922-riksforbundet-enskilda-vagar-lyfter-forbisedd-samhallsnytta-av-oppna-data


REV Bulletinen
sommarnummer
I slutet av nästa vecka, runt den 12 juni, landar
nästa nummer av vår medlemstidning REV
Bulletinen i våra medlemmars och prenumeranters
brevlådor. Detta nummer är ett specialnummer med
en nyhet; en sommarbilaga med möjligtvis
världspremiär för ett korsord med vägföreningstema!

Utöver det finns reportage om andelstal, hur man
agerar runt ”besvärliga” medlemmar samt tips hur
man utrotar parkslide, en växt som kan ställa till
stora besvär för både vägföreningar och
fastighetsägare.

Somriga öppettider
på kansliet
Från och med vecka 27 till vecka 33 har vi
sommartider på kansliet. Du kan då som
medlem nå oss varje vardag mellan 9.00 –
12.00. Men som inloggad på vår hemsida
kan du när som helst på dygnet komma åt
massor med matnyttig information samt
svar på de vanligaste frågorna en
vägförening kan ha.

REV önskar alla en Glad Sommar!

 
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

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57  STOCKHOLM
08-20 27 50

kansliet@revriks.se

Öppettider
Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
Torsdagar 9.00-12.00

Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00

Plusgiro 35 77 63-2
Bankgiro 5528-1109
Org.nr 802008-9713
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