
Denna lista har sammanställts för de som önskar få en överblick över användbara artiklar i Bulletinen
   -   Tips:  Det kan vara bra att ARKIVERA föreningens ex. av Bulletinen för framtida bruk För att söka på ord - Tryck        "Ctrl" + "F" 
Senaste Bulletinen och bakåt t.o.m. Bulletinen nr 1, 2013 finns att läsa här på REVs hemsida för medlemmar

B U L L E T I N E N  -  Sammanställning av användbara  ARTIKLAR    ( Senaste överst )

N r A R T I K E L Typ av 

artikel

Innehåll / Sökord fysisk

S i d a

2 - 2021 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2021 Ledare Ledare Ledare - Nästan dubbelt så många REV-

Bulletiner nr 2, 2021 - (Bli medlem! till icke-

medlemmar) - nyttan med medlemskap - Anders 

tackar för sina 6 år på REV

5

2 - 2021 Noterat Notiser  - Samfällighetsförening måste hålla fysisk 

stämma. (Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen 2021-04-28, Mål nr F 82-21) 

(Lagen 2020:198) 

 - Hotade lantmätare - döms för hot mot 

tjänsteman.

 - Världens längsta blomsteäng i våra diken?

 - Poströstning i samfällighetsförening strider 

mot LAG! - 49 § 

(Nacka tingsrätt, mark-och miljödomstolen, 2021-

02-22 Mål nr F5101-20)

  6 - 7

2 - 2021 Fiber - en ständigt aktuell fråga Fiber Fibernedläggning - de mest frekvent 

återkommande frågorna. - om inte i 

anläggningsbeslut: bilda separat fiberförening 

med separata stadgar, ekonomi och beslut. - etc.- 

kort om vad tänka på - ledningsrätt kostar - etc. - 

Ni hittar mer på vår hemsida såsom REVs 

avtalsmall etc. 

- Intervju med IP ONLY

 9 - 13

2 - 2021 Anders lämnar & ersätts av Anders Anders Östberg går vidare och Anders Lundell 

tar över rollen som kanslichef

 14 - 15

2 - 2021 Lantmäterimyndigheter i unikt samarbete Lantmäteri Samarbete mellan grannkommunerna Varberg 

och Halmstad

16

2 - 2021 Sommarbilagan Sommarbilaga, 

vägteknik
 - Vad vore sommaren utan grusvägar? - ta 

hand om er grusväg, vad tänka på? - Hyvla och 

grusa - dammbind - flickning-laga potthål - 

Röjning och slåtter - Dikning och kantskärning - 

glöm inte att titta på REVs informationsfilmer!

 - I sommar kan föreningen bjuda på en bättre 

väg. Intervju med Kjelle sjögren, väggofgde för 

Rexfors-Stadsviks SFF.

 - När stigarna ersattes av landsväg.

 - Korsord

2 - 2021 Kallelse till ordinarie Förbundsstämma i Riksförbundet 

Enskilda vägar

TEMA : Förbunds-

stämman
Kallelse till 

Ordinarie Förbundsstämma i Riksförbundet 

Enskilda vägar - Dagordning

OBS! Nytt datum!

Lördagen den 30 oktober 2021 kl. 16:30

20

2 - 2021 REVs digitala kurser våren 2021 REVs Kurser Vårens Digitala Grundkurser - Fullsatt framför 

skärmen - återkommer till hösten

25

2 - 2021 REVS EXPERTER : REVs EXPERTER :  26 - 28

2 - 2021 REVs experter - Juridik Får man göra Fondavsättning i en anläggning 

som inte är av kommunalteknisk natur? (Lagen 

om förvaltning av samfälligheter (SFL) §19 - 

Nacka tingsrätt, mark & miljödomstolen

 2021-02-22, mål nr F 5101-20 

Håkan Weberyd Adv. /Optimus Adv.byrå

26

2 - 2021 REVs experter - Vägteknik Vägbom på enskild väg  - se REVs film genom 

att scanna QR-koden

27

2 - 2021 REVs experter - Vägteknik Lägre friktion på belagda sommarvägar - vinterns 

sandninggrus ligger kvar - grus från vägkanten 

har kommit upp på vägen - väderrelaterad halka 

på sommarvägar

28

2 - 2021 Köra till månen & tillbaka REVs kansli Sveriges enskilda vägnät är ungefär 50 000 mil 

långt. - Vill ni tacka av en styrelseledamot och vill 

ge denne ett diplom, kontakta REVs kansli så 

skriver vi ut ett sådant och postar till er.

30

2 - 2021 Föreningar på Facebook Facebook Facebook - vägföreningens digitala anslagstavla - 

trend som märks. Samt REV på Facebook.

31



2 - 2021 Krönika : Kan vägar minnas? Krönika Kan vägar minnas? 34

1 - 2021 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2021 Ledare Ledare 4

1 - 2021 Noterat Notiser  - Farliga järnvägsövergångar vid enskild 

vägar : påminda vid olycka utanför Timrå. 

E-signal-avveckling drar ut på tiden - 

Medlemsföreningar som upplever 

säkerhetsbrister på plankorsningar som finns på 

föreningens vägnät, kontakta gärna REV.

- REV flitiga med svar på Remisser - 

1. miljöaspekter - 2.infratrukturplaneringen

- Stort intresse för nya medlemslånet (LFbank)

- inloggning på revriks.se - nya hemsidan

 5 - 6

1 - 2021 Vår, tjällossning och förstärkning av grusväg Vägteknik Tjällossning - förstärkning av grusväg - extra 

uppmärksamma -

Olika perspektiv: tjälbildning, vägförstärkning, 

extra slitageavgift och tjälskadevarning 

(vägskyltar).

- Varför blir det tjäle och hur påverkar det vägen?

- Förstärk grusvägens svaga partier

- Kan vägföreningen ta ut en extra 

slitageavgift?

- Kan vägföreningen begränsa fordonsvikten på 

vägen?

Trafikverkets Webbtjänst om tjäldjup :

tjaldjup.trafikverket.se

- ATT TÄNKA PÅ!

- Exempel slitageersättning

- Bilder - Nedböjning, drag töjning trycktöjning 

etc.

9

1 - 2021 Förbundets verksamhet 2019-2020 FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2019–2020

- I SKUGGAN AV PANDEMIN

15 - 17

1 - 2021 Hur kan samfälligheten hantera skrotbåtar? Juridik Skrotbåtar - hur kan föreningen hantera dessa? 20 - 21

1 - 2021 REV skjuter upp förbundsstämman Förbunds-

stämman
REV skjuter upp förbundsstämman pga 

coronapandemin - till hösten 2021

24 - 25

1 - 2021 REVS EXPERTER :  26 - 29

1 - 2021 REVs experter - Länsföräkringar Föräkringen Hur försäkringen gäller om någon halkar och 

skadar sig på föreningens väg? - beror på…

26

1 - 2021 REVs experter - Advokaterna Juridik Skadestånd till föreningen - förtydligande 27

1 - 2021 REVs experter - Föreningsförvaltning Förenings-

förvaltning
Genomföra en stämma med FULLMAKTER - 

Coronatider

28

1 - 2021 REVs experter - Vägingenjören Vägteknik Särskilt driftbidrag : 

Du som har enskild väg med årligt driftbidrag

från Trafikverket och behöver göra ett

större underhålls- eller upprustningsarbete

kan ansöka om ett särskilt driftbidrag.

29

1 - 2021 Krönika : Kan man älska en väg? Krönika Krönika : Kan man älska en väg? - Per 

Hultengård, Hults VSF - medlem i REV

34

4 - 2020 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2020 Ledare Ledare 4



4 - 2020 Noterat Notiser  - Bristfällig samfällighetsförening 

avregistreras inte : § 33 (AL) år 2015 

uppdaterades lydelsen. - Kammarrätten i 

Jönköping 2020-10-13 mål nr 3793-19. 

 - Lantmäteriets prislista vid förrättningar 

(2020)

 - Sök efter ägarinformation gratis på för din 

förening på Lantmäteriets hemsida. Bank-id och 

max 5 sökningar under 24 h.

 - REVs kurser snart också i digital form

 - Justitiekanslern ger samfällihgetsförening 

skadestånd - pga Lantmäteriets felaktiga 

hantering (JK belsut 2020-09-17, Dnr 5278-20-

4.3.2) 

 5 - 6

4 - 2020 Kan föreningen skjuta upp föreningsstämman pga av 

coronapandemin

Juridik / 

Förenings-

förvaltning

Kan samfällighetsföreningen skjuta upp 

stämman pga coronapandemin? - 47 § (SFL)

(Håkan Weberyd, Adv. / Optimus Adv.byrå)

 9 - 12

4 - 2020 Nytt samarbete med LFbank - Lån Ekonomi LFbank : Länsförsäkringar gör det lättare för 

REVs medlemmar att få lån - en provperiod 

inledd

14 - 15

4 - 2020 Plogningsfrågan - hur löser vägföreningarna situationen? Vägteknik Vinterväghållning - Plogningsfrågan hur löser 

vägföreningarna situationen?

16

4 - 2020 Ny hemsida REV REVs nya hemsida - REV tar ett kliv mot nyare 

modernare medlemsservice - FAKTA-ruta: vad 

kan göras på hemsidan?

22

4 - 2020 Förbundsstämma 2021 Förbunds-

stämma
(2021 : På grund av coronapandemin - har REVs 

styrelse efter utgiving av Bullen 4-20 skjutit upp 

stämman - den blir i slutet av oktober 2021)

27

4 - 2020 REVS EXPERTER :  26 - 27

4 - 2020 REVs experter - Vägteknik Vägteknik / 

Förenings-

förvaltning

Halkbekämpning - Måste vi halkbekämpa

efter varje plogtillfälle och hur ska

det gå till? Vilket material skall användas?

Salt eller sand eller bergkross?

26

4 - 2020 REVs experter - fråga Advokaten Juridik Underhålls- och Förnyelsefond - Får en 

samfällighetsförening som förvaltar

en gemensamhetsanläggning placera avsatta 

medel i värdepapper? - Det finns starka skäl att 

avrådas från att riskera med-lemmarnas pengar 

genom att placering görs på annat sätt än ett 

bankkonto med insättnings-garanti.

(Håkan Weberyd, Adv. / Optimus Adv.byrå)

26

4 - 2020 REVs experter - Föreningsförvaltning Förenings-

förvaltning
Beslut om ansvarsfrihet - viktigt beslut vid 

ordinarie stämman (årsmötet)

27

4 - 2020 Krönika - Vår vägförening skriver historia Krönika Krönika : Vår vägförening skriver historia - 1:a 

styrelsemötet via TEAMS pga coronasituationen - 

coronasäker föreningsstämma hållen utomhus

30

3 - 2020 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2020 Ledare Ledare Beslutats att ställa in även kurserna hösten 2020 -

Vår mycket kompetenta medarbetare Monica 

Lagerqvist Nilsson går vidare till Mark- och 

Miljödomstolen. Vi är mycket stolta att Monica får 

så avancerad tjänst.

4

3 - 2020 Noterat Notiser  - Skogsstyrelsen frågar vad REV tycker: 

REV har fått uttala sig om vad vi tycker är viktigt 

för våra medlemsföreningar som på olika sätt 

berörs av skogsbruk.

- Nu ska det bli möjligt att anmäla ändringar i 

samfällighetsföreningsregistret elektroniskt.

- Checklista vid upphandling av 

väghållningstjänster finns på REVs hemsida.

6



3 - 2020 ANDELSTAL - Del 2 Lantmäteri Bra information om Andelstal - Del 2

ÄNDRING AV ANDELSTAL.

Andelstal kan formellt ändras på 4 olika sätt…. 

I artikeln beskrivs de 4 olika sätten i punktform…

- Ändring enlig 24a § Anläggningslagen (AL)

- Övenenskommelse enligt 43 § (AL)

  (även punkt om ändring av fastighetsindelning)

- Omprövning enligt 35 § (AL)

- Inträdes-/uträdesersättning - 37 §, 38 § ...etc.

(Del 1 finns i Bulletinen 2-20 - introduktion 

andelstal)

 8 - 11

3 - 2020 Årsmöten i det fria Reportage Reportage : Årsmöten i det fria - pga 

Coronasituationen

14

3 - 2020 ÖKA DET IDEELLA ENGAGEMANGET
Förenings-

förvaltning Hur kan man öka det ideella engagemanget :  17 - 23

3 - 2020 Sysslomannens främsta uppgift Förenings-

förvaltning
Syssloman : Min främsta uppgift är att göra mig 

själv onödig

17

3 - 2020 EU-pengar lyfter det ideella engagemanget Intervju

EU-pengar ökar det ideella engagemanget - 

Intervju - Hur fick Odensjö Vägförening sådana?

 18 - 19

3 - 2020 Framtidens föreningsliv Intervju Framtidens föreningsliv - förändringar och vad 

beror det på (Intervju med Mats Olsson, 

engagerad i flera föreningar)

 20 - 21

3 - 2020 Vad är en vägförvaltare? Förenings-

förvaltning
Med en vägförvaltare menas att hela styrelsens 

arbete eller en stor del av arbetet övertas av en 

person - 30 § - fördelar och nackdelar

22

3 - 2020 Med rätt att döma Lantmäteri Vår eminenta Lantmätare Monica Lagerqvist 

Nilsson går vidare till Mark- och 

Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt där hon får en 

tjänst som domare.

3 - 2020 REVS EXPERTER :  28 - 31

3 - 2020 REVs experter - Lantmäteri/Juridik Lantmäteri När får föreningen företräda medlemmar och 

när har de rätt att överklaga en förrättning?

- Vid större förrändringar så företräder alla 

medlemmarna sig själva….

- Kan påverka den rättshjälp ni kan få via REV…

- När kan då styrelsen agera för föreningens 

räkning?...

28

3 - 2020 REVs experter - Vägteknik Vägteknik / 

Förenings-

förvaltning

Vägskyltar ska synas!

Växtlighet får inte skymma skyltar -

Slitna och trasiga skyltar måste bytas -

Vara lättläsliga i rätt vinkel -

- Ha rutin se över alla vägskyltar minst en gång 

per år. Tvätta av skyltarna med 3-5 års intervall. 

- Vilka skyltar är beslutande myndighet 

(kommun eller länsstyrelsen) ansvariga för?

29

3 - 2020 REVs experter - Vägteknik Vägteknik Vinterväghållning : Dags att förbereda 

plogning - Hur märka ut vägkanterna? - 

förhindra överplogning - Foto

30

3 - 2020 REVs experter - Juridik Juridik Avhopp i styrelsen i en rättsligt bildad 

samfällighetsförening : Vad man kan göra om 

en ledamot hoppar av eller avlider? - Och vad 

kan man göra om en ledamot blir svårt sjuk och 

inte kan fullfölja sitt uppdrag?

(Bengt Nydahl, adv. / Lindhés adv.byrå)

31

3 - 2020 Krönika :  Ett idealistiskt initiativ på en skärgårdsö Krönika: Ett idealistiskt initiativ på en skärgårdsö 34

2 - 2020 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2020 Ledare Ledare 4



2 - 2020 Noterat Notiser Lantmäteriet fick backa på 

förrättningskostnaderna (dom i Vänersborgs 

tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2020-01-24, 

mål nr. F3870-19

 - Kan kommunen verkligen kräva att vi ska 

fakturera deras medlemsavgift med e-faktura? 

Nej - men hur göra om man inte kan skicka e-

faktura.

Laddstolpar ansågs ändamålsfrämmande för 

samfälligheten (Vänersborgs tingsrätt, mark- 

och miljödomstolen, 2020-02-05, Mål nr. F 3951-

19)

Årsmöte i Coronatider - se REVs hemsida för 

aktuell information

Skyltar för blomrika vägkanter : Skylten visar 

att vägkanten sköts utifrån hänsyn till biologisk 

mångfald.

6

2 - 2020 ANDELSTAL - Del 1 Lantmäteri Bra information om Andelstal - Del 1

Vad är andelstal etc.

Bl a Anläggningslagen (AL) 15 §

(Del 2 finns i Bulletinen 3-20. - ändring av 

andeltal)

 8 - 11

2 - 2020 Varför är vissa medlemmar så besvärliga? När och Hur bemöta besvärliga medlemmar? 

Kortare råd

 15 - 17

2 - 2020 Parkslide - en fiende till vägen Vägteknik Parkslide - en fiende till vägen - oönskad snabb 

växande, invasiv växt - tränger igenom asfalt 

orsakar stora skador - svårt bli av med - upptäck i 

tid för tidig åtgärd - övertäckning - "infekterade" 

jordmassor med delar av rötter sprider ill nya 

områden - 

FAKTARUTA : Så känner du igen Parkslide  

 20 - 22

2 - 2020 REVS EXPERTER :  24 - 27

2 - 2020 REVs experter - fråga Lantmätaren Lantmäteri Föreningens möjlighet att ha synpunkter på

detaljplaner och bygglov

24

2 - 2020 REVs experter - fråga Advokaten Juridik Föreningens möjlighet att återskapa en borttagen 

lekplats? 

(Mål i Nacka tingsrätt, mark- och

miljö-domstolen, 2020-04-22,

mål nr F 3018-19)

25

2 - 2020 REVs experter - fråga Vägingenjören Vägteknik Hyvling av vägbanan - Titta gärna på filmen om 

väghyvling på REVs Youtube-kanal - scanna kod

26

2 - 2020 REVs experter - fråga Försäkringsbolaget Försäkringen Vikten av att försäkra oregistrerade fordon - 

bl.a. åkgräsklippare

27

2 - 2020 Krönika : Goda råd är Gratis Krönika Krönika : Goda råd är gratis - om REVs 

Youtube-kanal där det finns flertalet korta 

informationsfilmer

30

1 - 2020 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2020 Ledare Ledare 4

1 - 2020 Noterat Notiser Betalar ni arvode 100:- och uppåt - rapportera 

till Skatteverket - organisationsnummer behövs 

för att registrera er som arbetsgivare hos 

Skatteverket - 1000:- och uppåt betala också 

arbetsgivareavgifter. Blanketter m.m. SKV

VTI Transportforum - REV deltog på mässan i 

Linköping

Uppdaterad avtalsmall för FIBER - se 

hemsidan

Uppdaterad folder om biologisk mångfald

Se informativa filmer på REVs Youtube-kanal

6

1 - 2020 Trafikverkets driftsbidrag Väghålling TRVs Driftsbidrag - så funkar det - Svårt 

påverka - Fakta om driftsbidraget - kategorier

 9-13



1 - 2020 Revision av vägföreningens verksamhet Förenings-

förvaltning
Att vara revisor i förening, ganska enkla krav - 

Förrättningsbeslut och stadgar - 

Revisionsberättelsens innehåll - 

Ev. anmärkningar mot styrelsen - 

Faktaruta:

Revisorernas HUVUDUPPGIFTER 

15

1 - 2020 Samtal med advokaterna Intervju, samt 2 

rättsfall
Intervju med Håkan Weberyd, Optimus 

Adv.byrå samt med Karin Hammarlund, Lindhés 

Adv.byrå

Exempel på Rättsfall :

- Tvist om andelstal - Företag ville minska sitt 

andelstal - avslogs 

/ Håkan Weberyd 

(dom i Svea hovrätt)

- Fondavsättning och underhålls- och 

förnyelseplan - Dom i tingsrätt - mål från Mark- 

och miljödomstolen - slutord: ägna tid och kraft 

åt fonderingreglerna 

/ Bengt Nydahl, Lindhés adv.byrå

 19 - 22

1 - 2020 REVS EXPERTER :  26 -

1 - 2020 REVs experter - Lantmäteri/Juridik Lantmäteri Inträdesersättning - Praxis har slagits fast i dom 

från Mark-och Miljööverdomstolen

 (DOM 2019-11-29, F 4555-19)

(Monica Lagerqvist Nilsson, Lantmätare /REV)

 26 - 29

1 - 2020 REVs experter - Föreningsförvaltning Vägteknik / 

Förenings-

förvaltning

Föreningsstämman  (årsmöte, stämma, 

ordinarie stämma, årsstämma) - Årets höjdpunkt:

Vid föreningstämman har medlemmarna 

möjlighet att fatta beslut om föreningens 

verksamhet - När? - Föreningens stadgar -fatta 

beslut om det som finns i kallelsen  

-Tips: se REVs korta film om hur man genomför 

en stämma på REVs Youtube-kanal.

(Anders Lundell, vägingenjör / REV)

27

1 - 2020 REVs experter - Vägteknik Vägteknik Bärighetsförstärkning av enskild grusväg - så 

tidigt som möjligt under vårvintern - Vad tänka på 

- Lämpliga fraktioner

(Bengt Johansson, väg- och trafikingenjör /REV)

28

1 - 2020 REVs experter - Juridik Juridik Revisors rätt att få ut handlingar och delta i 

styrelsemöten.

( Håkan Weberyd / Optimus Adv.byrå)

29

1 - 2020 Krönika: Vägföreningen på Kristinedalsvägen i Nacka Krönika Vägföreningen på Kristinedalsvägen i Nacka 34

4 - 2019 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2019 Ledare Ledare 4

4 - 2019 Noterat Snöupplag på annans fastighet får lösas 

civilrättsligt - Ladda ner REVs app - Fortsatt 

satsning på enskild väghållning - Val av styrelse i 

strid med mandattiden - Förändringa i 

Siljansbygden - REVs medlemmar har nu mer är 

50 000 km väg tillsammans.

 5 - 6

4 - 2019 Plogningsfrågan - Vad har hänt sedan förra vintern? Plogningsfrågan - Introduktion : 

Så ser verkligheten ut för väghållarna! -

Vad har hänt sedan förra vintern 2018?

8

4 - 2019 Plogningsfrågan - Så här ser det ut för väghållarna Plogningsfrågan - Så här ser det ut för 

väghållarna - samt intervju med väghållare

10

4 - 2019 Plogningsfrågan - Intervju med väghållare 1 Plogningsfrågan  - intervju  med väghållare Nr. 

1

11

4 - 2019 Plogningsfrågan - Intervju med väghållare 2 Plogningsfrågan  - intervju  med väghållare Nr. 

2

12



4 - 2019 Vad händer efter rallytävlingen? Vägteknik / 

Juridik
Rally : Vad händer efter rallytävlingen?

Tillstånd - Avstängningar - Säkerhet - Avtal om 

återställning - Bra återställning - Meddelande till 

boende längs tävlingsträckan - Se REVs korta 

film på REVs youtubekanal om Rallytävling på 

enskild väg!

16 - 19

4 - 2019 Markavvattning Lantmäteri Ansvar för diken och markavvattning - det 

ligger inte självklart på väghållaren! - Ett dike 

som sköts dåligt kan göra att väghållaren får 

problem - Några begrepp: Vattenverksamhet, 

Vattenanläggning, Dikningsföretag, 

Markavvattning, Samfällighet - FAKTA-ruta 

historik lagar

21 - 23

4 - 2019 Vårens Kurser 2019 Kurser Vårens Kurser 2019 25

4 - 2019 EXPERTERNA SVARAR : 26 - 28

4 - 2019 Experterna svarar - Försäkringsbolaget REVs Expert

Ansvarsförsäkringen

- Vad har medlemmar i REV för 

Ansvarsföreskring? 

- Och hur gäller försäkringen?

(Fredrik Sohlin / Länsförsäkringar Stockholm)

26

4 - 2019 Experterna svarar - Vägteknik Vägteknik / 

Juridik
Fråga Vägingenjören :

Varför blev vår grusväg som en tvättbräda i 

somras? Olika anledningar till det.

(Anders Lundell, Vägingenjör / REV)

27

4 - 2019 Experterna svarar - Lantmäteri Lantmäteri Fråga Lantmätaren :

Lantmäterifrågor

(Monica Lagerqvist Nilsson, Lantmätare / REV)

28

4 - 2019 Experterna svarar - Lantmäteri - Juridik Lantmäteri / 

Juridik
Fråga Advokaten :

Stickvägar

(Karin Hammarlund, Advokat / Lindhés Adv.byrå)

28

4 - 2019 Välkommen Bengt Johansson till REV Bengt Johansson förstärkning av ny väginjenjör 

på REV - intervju - bakgrund bl a från 

Trafikverket

29

4 - 2019 Krönika : Var det bättre förr? Krönika Krönika: Var det bättre förr? 34

3 - 2019 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2019 Ledare Ledare BROAR - symboliserar något större - I detta 

nummer av Bulletinen fokuserar vi på BROAR -

NYHET :  REV-Bulletinen finns numera som 

APP - Allt du behöver göra för att få tillgång till 

och

sprida nyheter om enskild väghållning,

även till de som inte har papperstidningen,

är att ladda ner appen. Du kan spara dina 

favoritartiklar, göra egna arkiv och har ni 

någon som vill läsa tidningen men har sämre syn 

finns

artiklarna även inlästa som taltidning.

4

3 - 2019 Noterat Notiser TRV : Tips på TRVs hemsida om förbereda inför 

kommande vinters snöröjning - hur hitta 

entreprenörer. / REV satsar på att informera 

kommunerna. / Sjöns is uppläts för körning med 

motorfordon. Enl. anläggningsbeslut - prövat i 

domstol / REV : glöm ej REVs hemsida. / 

BYANÄTSFORUM.

6

3 - 2019 Vet du vad din BRO klarar? Vägteknik Bro eller Trumma : Förebyggande underhåll och 

att regelbundet titta till sin bro - maximal livslängd 

- informationsrutor från Information från häftet 

Förvaltning, Skogforsk. 

- Viktigt med bra dokumentation ang. allt 

rörande bron. - vad och när utfört 

underhållsarbete samt dokumentera alla 

eventuella skador. - Ta många foton från olika 

vinklar, det underlättar för att följa utvecklingen - 

Bärighetsutredning och vägskyltar - 

informationshäfte "Inspektion"  - Intervju med 

Per Maxstadh, broexpert på WSP som skrivit 3 

häften ang. detta, länkar finns på REVs hemsida - 

och med REVs regionsansvarige Christer 

Ångström, Broar.

8



3 - 2019 Ny bro i Forssa Reportage

BRO
Reportage: Intervju med Forsa Bruks VS. - 

Träbro. Hur löstes investeringen när väg bara 

790 meter…. Nekat bidrag från TRV o kommun. 

Sökt hos Länstryrelsen. När detta skrevs bara fått 

EU-pengar från Jordbruksverket (bidrag 

småskaligt jordbruk).

 - Länsstyrelsen gav 

"tillstånd för arbete i vatten"

 12 - 13, 

15

3 - 2019 Broinvigning Karlsudd Reportage

BRO
Reportage: Karsludds Vägförening, Vaxholm - 

Hur kom projektet till stånd?

14

3 - 2019 Byte av rörbro Vägteknik Byte av Rörbro i Fellingsbro Östra SFF :

En rörbro består av en stor vägtrumma och 

fungerar mer som en gammal stenvalvbro och 

inte som en stål- eller betongbro. - Fick särskilt 

bidrag från Trafikverket.

22

3 - 2019 EXPERTERNA SVARAR : 26 - 28

3 - 2019 Experterna svarar - Juridik Juridik Fråga Advokaten :

Oloviliga hinder i vägområdet! 

Vad kan föreningen göra? / Vad får den inte 

göra?

(Håkan Weberyd, Advokat / Optimus Adv.byrå)

26

3 - 2019 Experterna svarar - Vägteknik Vägteknik / 

Juridik
Fråga Vägingenjören :

Sidotrummor vid infarter? Vad är att tänka på 

när fastighetsägare vill göra infart till sin fastighet. 

- Se film om infarter på vår Youtube-kanal!

(Anders Lundell, Vägingenjör / REV)

27

3 - 2019 Experterna svarar - Lantmäteri Lantmäteri Fråga Lantmätaren :

Kan ett anläggningsbeslut upphöra att gälla?  

Vad händer om man inte fullgör det som står i 

anläggningsbeslutet?

(Monica Lagerqvist Nilsson, Lantmätare / REV)

28

3 - 2019 Krönika: En föreningsmänniskas odyssé Krönika En föreningsmänniskas odyssé  (livsresa) - 

texten tidigare publicerad i Arbetet.

34

2 - 2019 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2019 Ledare Ledare Påverkansarbete får utdelning 

- Majoriteten i riksdagen röstade för att REV:s 

förslag till förenklade regler för andelstalsändring 

bör UTREDAS - nu på regeringens bord - REV 

bevakar. (den s.k. finlandsmodellen)

- den andra framgången: 66 miljoner i påslag till 

särskild drift. Totala bidrag till särskild drift 190 

miljoner. REV arbetar för höjning.

3

2 - 2019 Redaktörsbordet Redaktörs-bordet Vad vill våra läsare läsa om nu? Hur mycket 

faktaartiklar ska vi ha, hur många engagerade 

medlemsföreningar får plats i tidningen…

4

2 - 2019 Noterat Noterat Notiser: 

- Gupp - ska vara rätt utformade - effektivt sätt att 

sänka farten.

- Föreningen är inte skyldig att ändra andelstal - 

§24a - artikel.

- Fastighetsindelning - Hur hittar jag aktuell 

karta?

07-jun

2 - 2019 Lyckad förbundsstämma 2019 Förbunds-

stämman 2019
Förbundsstämman i Halmstad : Under en 

intensiv helg vid Kattegatts strand höll REV sin 

förbundsstämma tidigare i vår.

Deltagarna kunde ta del av ett fullspäckat 

schema bestående av föreläsningar, debatt med

riksdagsledamöter, prata med utställare samt 

träffa andra engagerade REV-medlemmar.

- REVs Styrelses nya sammansättning

- Intervjuer med gamla och nya 

styrelsemedlemmar

 9 - 14, 

16 - 17

2 - 2019 Vägkanterna och den biologiska mångfalden Natur Allvarligt läge för våra insekter och pollinerare, 

kantklipp efter blomming - bekämpa invasiva 

växter…

19 - 21



2 - 2019 Riksdagens beslut sätter vägsamfälligheterna i centrum Lantmäteri Riksdagens beslut

- Medlemsenkät 2018 och 2019 visar på mycket 

stort reformbehov

- Stora kvalitetsbrister i fastighetsregistret

- "Regeringen har ett lätt uppdrag" : Trafikverket 

ställer allt större krav på att vägsamfälligheter

och vägföreningar som får statligt bidrag till

drift av enskilda vägar att de har en ordnad 

förvaltning med aktuella uppgifter om bland annat 

styrelser och andelstal.

22, 24 - 25

2 - 2019 EU-stöd till vägbelysning - hur gick det? Belysning I REV Bulletinen nummer 2/2017 beskrev vi hur 

Fårholmens Samfällighetsförening

norr om Gävle lyckades få EU-stöd till utbyggnad 

av vägbelysning. Det gällde vägbelysning

utefter en kilometerlång enskild väg med ett 40-

tal bostadsfastigheter. För de boende

skulle vägbelysningen medföra en tryggare 

trafikmiljö, inte minst för de barn som

använder vägen som skolväg. Projektet är nu 

genomfört och avslutat. Vi vill här kort

redovisa våra erfarenheter av EU-projektet.

28 - 29

2 - 2019 REVs Experter svarar

REVs Experter:   

..... 30 - 32

3 - 2019

Experterna svarar - Försäkringsbolaget REVs Expert

Skogs- och Gräsbränder

- Vad ingår i egendomsskyddet? 

- Finns behov av att teckna tilläggsförsäkring, dvs 

vid höga egendomsvärden?

- Hur gäller försäkringen för andra typer av 

naturskador?

(Fredrik Sohlin / Länsförsäkringar Stockholm)

30

2 - 2019

Experterna svarar - Lantmätaren REVs Expert

Inträdesersättning i 

Gemensamhetsanläggning

Lite om nya fastigheter och ändrade andelstal

(Monica Lagerqvist Nilsson, Lantmätare /REV)

30 - 31

2 - 2019

Följ anläggningsbeslutet REVs Expert

Anläggningsbeslutet

Lantmäteriförrättade föreningar har ett 

anläggningsbelsut som måste följas. - får inte 

lägga till någon anläggning som inte finns i 

beslutet. - Bara det som finns i beslutet. - Har ni 

flera GA måste dessa hållas separerade 

avseende ekonomin. Har ni inte tillgång till 

anläggningsbeslut måste detta beställas från 

Lantmäteriet - etc.

32

2 - 2019

Experterna svarar - Vägingenjören REVs Expert

Bidrag och Vägskötsel

Minst 1000 meter ställer till det.- Frågor som 

föreningar har ang. skötsel - Skötselansvaret är 

fastställt i anläggningsbeslutet, dvs det gäller! - 

om förening får bidrag eller inte påverkar inte 

skötselansvaret. 

32

2 - 2019 Trafikverket informerar - Ny e-tänstportal TRV-info Info-Ruta:

Trafikverket nya e-tjänstportal och hur man 

kommer åt den. Enklare administrera information 

och ärenden om enskilda vägar med statsbidrag. - 

kräver e-legitimation

31

2 - 2019 Krönika : Varning för dåligt samvete Krönika Dåligt samvete åtgärdas - hastighetsskyltarna 

var inte godkända vid hastighetshindret - röd-

gula skyltar måste ha Länstyrelsens 

godkännande innan sådana sätts upp. - 

Införskaffar blå-vita fyrkantiga ersättnings-skyltar 

"Max 30 km/tim." 

34

1 - 2019 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2019 Ledare Ledare Ledare 4



1 - 2019 Noterat Noterat  - Ökat antal dödsolyckor på vägarna

 - Plogningsfrågan i fortsatt fokus

 - Utvärdering av sommarens skogsbränder

 - Två fiberledningar i vägen kan vara 

     en för mycket

 - Medlemmar klagade på syssloman

 - Kommunalt Engagemang i Enskilda vägar

 5 - 6 

1 - 2019 När stormen kommer Vägteknik / 

Juridik / 

Försäkring

Stormen Alfridas framfart

- Många hade frågor ang. försäkring och hur man 

ska ta hand om sin väg

 - viktigt med aktuell kontaktinformation i 

föreningen

 GULA RUTAN : Länsförsäkringar

 - Länsförsäkring Stockholms råd vid 

stormskada:

 - Gör själv en insats (6 punkter)

 - Agera omgående (2 punkter)

 8 - 11

1 - 2019 Föreningens ekonomi Ekonomi Kassörers olika uppgifter - Revisornerna har en 

viktig roll - (Källa: forening.se)

6 snabba om ekonomi 

- Frågan om skattskyldighet 

- Räkenskapsår 

- sociala avgifter och skatteavdrag 

- Mervärdesskatt Inventarier 

- Bokföringsskyldighet.

Köp EVA-REV för mer info

 14 - 16

1 - 2019 Inför stämman 2019 Förbunds-

stämman 2019
 Förbundsstämma 2019

 - 23-24 mars, 2019 i Halmstad

 - Alternativ och Priser

 - Seminarier Förbundsstämman 2019 

 - Kallelse till ordinarie förbundsstämma i REV

 - Anmälan senast 8 mars på revriks.se

 18 - 21 

1 - 2019 Öppet Hus - våren 2019 - datum Öppet Hus Öppet hus - våren 2019:

Ronneby - onsdag 24 april

Eskilstuna - onsdag 8 maj

Anmälan via mejl till kansliet@revriks.se - Öppet 

hus

23

1 - 2019 Kurser - våren 2019 - datum Kurser Kurser våren 2019:

Kurs 1 : 

Ystad - Orsa - Falkenberg - Göteborg - Borås - 

Vilhelmina - Stockholm - Norrköping - Gällivare

Kurs 2 : 

Västervik, Kungsbacka, Piteå, Arlanda

Anmälan via hemsidan revriks.se

23

1 - 2019 EXPERTERNA SVARAR :  26 - 27

1 - 2019 Experterna svarar Vägteknik Fråga vägingenjören :

STORT PROJEKT?  BÖRJA NU!

(Anders Lundell, Väg- & Trafikingenjör /REV)

26

1 - 2019 Experterna svarar Juridik Fråga Advokaten :

Vad kan föreningen göra åt träd som riskerar 

att falla över vägen?

(Håkan Weberyd, Advokat / Optimus Adv.byrå)

 26 - 27

1 - 2019 Experterna svarar Lantmäteri Fråga lantmätaren : 

Ändring av andelstal

(Monica Lagerqvist Nilsson, Lantmätare /REV)

27

1 - 2019 När styrelseledamot hoppar av Förvaltning Styrelseledamot vill avgå - Behöver man göra 

något? - Det kan behövas extrastämma

 30 - 31

1 - 2019 Fullmakter och omröstningsregler på Föreningsstämman Förvaltning / 

Stämma
Fullmakter och omröstningsregler på 

Föreningsstämman :

 - Acklamation och röstlängd

 - Ombud

 - Fullmakten

 - Omröstningsregler

Gå gärna in på REVs hemsida för mer info - 

samt REVs youtube-kanal - för filmklipp

 32 - 33

1 - 2019 Vart tar vägarna vägen när världen brinner? Krönika Krönika om klimatförändringar 38

4 - 2018 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2018 Ledare Ledare Ledare 4



4 - 2018 Noterat Noterat  - Statliga vägnätet öppnar för den nya 

     bärighetsklassen.

 - Satsning på mobila grusåtervinnare.

 - Anslag för hastighetsåtervinning.

 - Lantmäteriets handläggningstider i snitt 

     för ändrade andelstal.

 - Medlem kan inte kalla till stämma.

 - VARNING för bedragare! - ha tydliga regler 

     och rutiner för hur en betalning ska hanteras.

 5 - 6

4 - 2018 Nedläggning av fiber Vägteknik Nedläggning av fiber - pga det rått 

"guldgrävarstämmning" har många prokekt varit 

svåra att genomföra :

- Exempel: Löknäs VF - Projekt havererar, 

    underleverantör i konkurs - viktigt påverka 

    var ledningarna läggs - Återställning.

7 SNABBA OM FIBER - Styrelse/Stämmobeslut? 

- Arbetet uförs inte enl. avtalet, vad göra? - Kan 

bolaget tvinga fram utbyggnad om vi inte skriver 

på ett avtal? - Är det någon annan än 

vägföreningen som måste ge ok? - Var ska 

ledningarna ligga? - Är det samma bolag vi 

tecknat avtal med som också kommer att gräva i 

vägområdet? - Ska man få ersättning för 

intrånget, garanti?

FAKTARUTA : Viktigt vid fibernedläggning

 8 - 11

4 - 2018 Plogning i fokus : Sveket mot vägföreningar Vägteknik Snöröjning på enskilda vägar - svårt få kontrakt 

med entreprenör att ploga på enskilda vägar när 

de ändå snöröjer för Trafikverket. - REV har 

pratat med drabbade medlemsföreningar, 

Trafikverket och makthavare

14

4 - 2018 Plogning i fokus : Lösningen dröjer Vägteknik REV har lyft frågan med Trafikverket och berörda 

politiker, bl.a. dåvarande infrastrukturminister 

Sven-Erik Bucht om inte TRV s upphandlingar 

kunde omfatta geografiskt mindre områden vilket 

skulle skapa bättre förutsänngingar för 

entreprenörenra att även kunna åta sig uppdrag 

åt enskilda väghållare i området. Lena Erixon 

lovade titta på förslaget.

18

4 - 2018 Nybebyggelse vid föreningens väg Lantmäteri Vägföreningen ställs inför ett flertal frågor:

- Vem ska ta hand om beyggande och skötseln 

av vägarna inom det nya ormådet?

- Hur ska det nya områdets rätt att köpa på 

vägförenngens vägar regleras?

- Hur ska vägslitaget under utbyggnadstiden 

regerleras?

Ett exempel i Svinninge 

- Vad rekommenderar REV

20

4 - 2018 REVs kommande Förbundsstämma i Halmstad Förbunds-

stämman 2019
Inför Förbundsstämman

i Halmstad 23-24 mars, 2019 - Introduktion

- Anmäl dig på vår hemsida

24

4 - 2018 Experterna svarar REV-experter 

svarar
REVs Experter:

..... 

26

4 - 2018 Experterna svarar Fråga vägingenjören :

Lägsta nivå på vinterunderhåll

- halkskador - åtgärdstid, nätsökning på "VV Publ 

2002:148"

(Anders Lundell, Väg- & Trafikingenjör /REV)

.....

26

4 - 2018 Experterna svarar Fråga lantmätaren : 

Ledningar i enskilda vägar

- Bredband, fibernedläggning

- Vid ledningsrättsupplåtelse i enskild väg som är 

en gemensamhetsanläggning är föreningen 

sakägare och har rätt att framföra yrkanden om 

bl.a. utförande och ersättning som ska behandlas 

av Lantmäterimyndigheten. och om det ej 

hörsammas kan överklagas till mark- och 

miljödomstolen.

- Ledningsrättsbeslut 

- Garantiregler se REVs normalavtal

(Per Nilsson, Lantmätare /REV)

....

26



4 - 2018 Experterna svarar Fråga Försäkringsutställaren : 

När någon halkar på vår väg

- Vad gäller?

- Försäkringsbolaget ansvarar för utredning och 

bedömning. REVs försäkringsbolag utreder om 

freöninen enligt skadeståndsrättsliga regler är 

skyldiga att ersätta den somkräver föreningen på 

skadestånd, förhandlar med motpart, för 

föreningens talan vid eventuell rättegång och 

betalar även skadestånd (esättning) om 

bekömningen är att detta ska utbetalas.

(Fredrik Sohlin /Länsförsäkringar)

Presentation av nye Experten, Fredrik Sohlin, 

Länsförsäkringar - Extra tips till läsarna om att 

vissa säkerhetsföreskrifter måste vara uppfyllda 

vid t ex inbrott. 

- Info om försäkringen på REVs hemsida.

....

26

4 - 2018 Experterna svarar Fråga Advokaten :

Nyheter rörande kontrolluppgifter till 

skatteverket - tidigare varje år - Fr o m 1 januari, 

2019 månadsvis "Arbetsgivare-deklaration på 

individnivå" samtidigt som skatt och 

arbetsgivareavgifter betalas in den 12 varje 

månad - ersättning utgår max 3 ggr per år? 

ansöka om att bli säsongsregistrerade? - etc.

(Karin Hammarlund, Advokat / Lindhés Adv.byrå)

28

4 - 2018 Visa vägen! - Vägskylt Hur Beställa vägskylten :

"Väkommen till ….. Förening - Här kör vi lugnt! - 

Medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar.

28

4 - 2018 VÄLKOMMEN MONICA, REVs nya Lantmätare REV Riksförbundets nya lantmäteriexpert Monica 

Lagerqvist Nilsson hälsas välkommen! närmast 

från Lantmäteriterimyndigheten som 

förättningslantmätare, har ansvarat för LMs del i 

REVs kurser, etc.

- (Vår hittillsvarande Lantmätare Per Nilsson går i 

pension och vi mycket tacksamma för den tid vi 

kunnat få ha honom på REV!) - 

29

4 - 2018 Länsstyrelse gav böter till vägföreningen Juridik Länsstyrelsen, vägföreningen och de lekande 

fiskarna - Tenvik-Leverhögens SFF - 

föreläggande att ersätta två vägtrummor i 

Åsbyälven. LS ansåg att trummorna hindrade fisk 

att vandra. Mark-och miljödomstolen fann dock 

vid prövning att beslutet inte var rimligt då det .... 

varför upphävt.... det låg andra vandringshinder 

såväl nedströms som uppströms

30

4 - 2018 Bli medlem! REV Våra rådgivare är erfarna spcialister inom 

juridiska, väg- och lantmäteritekniska frågor. 

Alltid med fokus på enskilda väghållare.

32

4 - 2018 Långa väntetider för vägföreningarna Lantmäteri Tabeller : 

Handläggningstider på vägförrättningar hos 

Lantmäteriet (LM) 2015-2018 - Antal ärenden 

avseende Enskild väg inom detaljplan resp. 

enskild väg utanför detaljplan - 

Handlänggningstid i månader, medel - 

Handläggningstid i år, median / samt  

Antal ärenden inkomna till Lantmäteriet  -

inkomna avslutade

33

4 - 2018 Kloka vägval lönar sig - Krönika Krönika Vägskylt stulen 

Vägbula orsakade skada och Trakor orsakat 

oljespill, fick hjälp av REVs jurist och föreningen 

fick rätt i båda fallen - Föreningen mycket nöjd 

med medlemskapet i REV

38

3 - 2018 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2018 Ledare Ledare Ledare 4



3 - 2018 Noterat Noterat  - Beslut om plogning utanför föreningens

     vägområde revs upp av domstol.

 - Från TRVs hemsida: Det årliga Drifts-

     bidraget betalas ut i februari - oaviserat.

 - Ny Mall för Protokoll från konstituerande 

     styrelsemöte - REVs hemsida.

 - Nu finns vi på YOUTUBE - Vägsmart på

     Nätet - filmer och klipp som guidar dig

     genom vägnätet.

 - Välkommen medlemsförening 12000! 

     Ny milstolpe nådd.

 5 - 6

3 - 2018 Deadline för gratis grönområde vid årsskiftet Lantmäteri Gratis rätt till grönområde upphör från och 

med utgången av 2018. - Varför är det bra att få 

rätt till grönområde? - Vilka skyldigheter kommer 

med rätten till grönområde? - Hur får ett 

grönoråde användas? - skötselplan för 

grönområdet (långsiktig skötselplan bra för 

budget)

9 - 10

3 - 2018 Ridning på enskilda vägar Vägteknik Allemansrättens gränser - Ridning på enskild väg 

- Skyltar - Skador - Kommersiell eller organiserad 

verksamhet - Travhästar - Varningsskyltar - 

Hästskit - Dialog och överenskommelser.

12 - 13, 

forts. 28

3 - 2018 Makthavarna mötte REV i Almedalen REV Almedalen - REVs satsning för att lyfta frågan 

om enklare förvaltning av vägsamfälligheter - 

Rutan:

 "Förenklad förvaltning av enskilda vägar!" 

   - Problem idag - inaktuella andelstal….

   - Låt föreningarna bestämma själva….

   - Fördelar med förslaget....

14 - 16

3 - 2018 Efter bränderna - Vägarna i fokus REV 2018 - bränder och torka - REVs skrivelse till 

regeringen om vägföreningar som påverkats - 

Regeringens uppdrag till Trafikverket, 

Skogsstyrelsen och Riksförbundet Enskilda 

Vägar att kartlägga skadorna. - många 

vägföreningar påverkats direkt av bränderna och 

indirekt - kan bli stora skador framöver när tunga 

maskiner ska fram.

18 - 20

3 - 2018 TRV: Enskilda vägar - E-tjänster och blanketter Trafikverkets 

Annons
På Trafikverkets webbplats hittar du 

bidragsregler etc.  - Kom ihåg att uppdatera din 

e-postadress och dina kontakt- och 

kontouppgifter! (till Trafikverket)

20

3 - 2018 REV : Förbundsstämma 2019 - Halmstad -

          23-24 mars

Förbunds-

stämman 2017
Introduktion REVs Förbundsstämma 2019 : 

 - När? : 23-24 mars, 2019

 - Var? : Halmstad, på Tylösands Hotell

 - REVs Hemsida kommer innehålla uppdaterad

     information

21

3 - 2018 Björkvattnet - Sveriges första högertrafikerade vägar Reportage Byn Björkvattnet vid norska gränsen - Sveriges 

första högertrafikerade vägar i mitten av 1930-

talet - Gränsproblem löses - Nyttjande av väg på 

norsk mark resp. norsk genväg - Livet i 

gränslandet - Ytterligare vägbyggen

22 - 23

3 - 2018 Experterna svarar REV-experter 

svarar
REVs Experter:

..... 

24 - 25

3 - 2018 Experterna svarar Fråga vägingenjören :

Begränsa hastigheten i området

- främst två typer av åtgärder - i korthet.

(Anders Lundell /REV)

.....

24

3 - 2018 Experterna svarar Fråga lantmätaren : 

Inträdesersättning för nya fastigheter

- Anläggningslagen 1974

- 2016 kom dock Lantmäteriet med förtydligande

   anvisningar om hur dessa regler skulle 

   tillämpas.

- Mål : Mark- och miljödomstolen i Vänersborg

    (Mål F1284-18) - konsekvenser

(Per Nilsson /REV)

....

24



3 - 2018 Experterna svarar Fråga Advokaten :

Får man bjuda på kaffe och korv på 

städdagen? - rimligt och orimligt - 

- (ang. Svea Hovrätt 1979-02-08, RH 47:80)

(Håkan Weberyd /Optimus Adv.byrå)

25

3 - 2018 Köpingsbergs VS - Vägförening med vingård Reportage Köpingsbergs VS - Österlen, Skåne - Vingård 26

3 - 2018 Hösten KURSER - 2018 REV-kurser 2018 - Höstens kurser :

Grundkurs I : Ludvika, Skellefteå, Västervik, 

Karlskrona, Kristianstad, Stockholm, Göteborg, 

Örebro, Hudiksvall, Mariestad.

Fortsättningskurs II : Stenungsund, Arboga, 

Jönköping, Halmstad.

29

3 - 2018 Öppet Hus - Träffa REV och Trafikverket Öppet Hus 2018 - Höstens Öppet Hus : Anmälan krävs

Borås: Onsdag 3 oktober, Borås flygklubb, 

Vindgatan 9 - Svar senast 28 september

Stockholm: Tisdag 6 november, REV:s kansli, 

Riddargatan 35 - Svar senast 1 november

29

2 - 2018 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2018 Ledare Ledare Ledare 4

2 - 2018 Noterat Noterat  - Aktuella uppgifter alltid bäst - Lantmäteriets

     register kallas Samfällighetsregistret - 

     föreningar ska uppdatera - styrka med

     stämmoprotokoll - etc.

 - Färre döda i trafiken - Källa: Trafikverket

 - REV oroas för mer tung trafik - avstyrker 

     Departementets förslag

     Yttrande : Finansdepartementets promemoria

     ”En ny inriktning för beskattning av tunga 

      Lastbilstrafik”.

5

2 - 2018 Diken - vägens följeslagare Vägteknik Väl fungerande diken - få bort vattnet från 

vägkroppen, olika problemställningar, 

kantskärning. Dika med jämna mellanrum - när 

det behövs, ungefärlig intervall, dikesrensning, 

Vanliga frågor om diken,  - Vem ansvarar för : 

- Trummor eller diken som går bort från vägen? 

- Vatten som rinner in på tomt från vägområdet?

Genomför inte stora förändringar, skilja på 

dikesrensning och markavvattning (avlägsna 

oönskat vatten, dränera mark, miljöbalken, 

tillstånd krävs alltid för markavvattning, 

Länsstyrelsen eller miljödomstol - se också artikel 

sidan 10) - 

6 - 7

2 - 2018 Rutan : Tips för att hålla vägen torr Vägteknik REVs regionansvarige norr Mikael Näslund blev 

tidigare i vår intervjuad i tidningen Land Lantbruk. 

Här kommer ett urklipp med hans bästa tips för 

att hålla vägen torr och stark. - Allt handlar om 

att hålla vägkroppen torr. Åtgärderna som 

ökar vägens bärighet ska därför göras i rätt 

ordning. 4 steg

8

2 - 2018 Vatten- och avrinningsfrågor Vägteknik Det kan ibland vara både tekniskt och rättsligt 

svårt för väghållaren att lyckas med en god 

avrinning.

Diken inom vägområdet

Avrinningen från vägområdet – diken

utanför vägområdet 

Rättsläget: naturligt rinnande bäck / anlagt dike 

utan huvudman / anlagt dike med huvudman

10 - 11

2 - 2018 Partierna om enskilda vägar - introduktion REV Tre månader till riksdagsvalet - Bulletinen ger 

riksdagpartierna möjlighet att lägga ut texten - 

enkät koncentrerad till de frågeställningar 

som REV driver för att åstadkomma bättre 

regelverk för väghållarna.

12

2 - 2018 Partierna om enskilda vägar - Partíernas svar Partierna svar på enkäten. 14 - 15



2 - 2018 Dammrivningar - Vägbankar och broar påverkas av 

sänkta vattennivåer

Reportage Dammar och fördämmningar i sjöar och 

vattendrag. Vägförening i Värmland problem 

med att ägaren till dammen vill riva den - Fara för 

vägföreningens bro och väg - Tillstånd krävs för 

att riva dammen

16 - 20

2 - 2018 Regelverket i fokus vid REVs påverkansarbete Lantmäteri REVs arbete för att påverka riksdagen beträff. att 

Lagstiftningen ska ändras så att vägsam-

fälligheter själva ska kunna ändra andelstal 

för de fastigheter som ingår i föreningen. 

- Stora kvalitetsbrister i fastighetsregistret 

- Nya krav från Trafikverket för statligt bidrag 

- Debatt i Riksdagen

23 - 24

2 - 2018 Aktuella domslut för vägföreningar Juridik Mark- och miljödomstol godkände vägförenings 

användning av asfaltkross 

- Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödom-

stolen, 2018-02-22, mål nr M 3665-17

25

2 - 2018 Aktuella domslut för vägföreningar Mark- och miljööverdomstolen klargör att 

andelstalsröstning inte får ske vid val - domstolen 

fastslog att 49 § lag om förvaltning om 

samfälligheter inte ger möjlighet till att val ska 

ske genom andelstalsomröstning. -

- Svea Hovrätt, Mark- och miljödöverdomstolen, 

2018-03-28, mål nr F 6971-17

28

2 - 2018 Aktuella domslut för vägföreningar Lantmäteribeslut om avregistrering ska 

överklagas till förvaltningsrätt 

- 33 § anläggningslagen - anläggningsbeslut kan 

upphöra att gälla t ex om…-  varför av 

förvaltningsdomstol och inte av

mark- och miljödomstol?

- Svea Hovrätt, Mark- och miljödöverdomstolen, 

2018-02-13, mål nr F 6397-17

28

2 - 2018 Experterna svarar REV-experter 

svarar
REVs Experter:

..... 

26 - 27

2 - 2018 Experterna svarar Fråga vägingenjören :

Uppstickande sten på grund av tjälrörelser

- förklaring till vad som händer - "frost pull". 

Åtgärd.

(Anders Lundell /REV)

.....

26

2 - 2018 Experterna svarar Fråga lantmätaren : 

Naturreservat, biotopskydd och enskilda 

vägar

- När naturreservat bildas..... - när 

  naturreservatet ligger vid en gemensamhets-

  anläggning för väg... 

  (Naturvårdsverket el. ibland kommun)  

- Biotopskyddsområde (hanteras av 

  Skogsstyrelsen)

För vägföreningar gäller det att bevaka att resp. 

instans ansöker och bekostar förrättning för att 

rätta till andelstal....

(Per Nilsson /REV)

....

26

2 - 2018 Experterna svarar Fråga Advokaten :

Vägar och vildsvin - vilka får ta kostnaderna för 

återställa skador i vägområdet

(Håkan Weberyd /Optimus Adv.byrå)

27

2 - 2018 Hösten KURSER - 2018 REV-kurser 2018 - Höstens kurser :

Grundkurs I : Ludvika, Skellefteå, Västervik, 

Karlskrona, Kristianstad, Stockholm, Göteborg, 

Örebro, Hudiksvall, Mariestad.

Fortsättningskurs II : Stenungsund, Arboga, 

Jönköping, Halmstad.

29

2 - 2018 Ändra andelstal känns som bergsbestigning Krönika Krönika : På föreningsstämman informerar 

styrelsen om besikningsprotokoll från 

Trafikverket. Nytt slitlager inom 3-4 år….. 

33 - 34

1 - 2018 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela



1 - 2018 Ledare Ledare Ledare - riksförbundet fortsätter växa - 11800 

medlemsföreningar - GDPR, stor artikel samt mer 

att läsa på vår hemsida -

"Glöm inte att vi har information

och checklistor inför årsstämman på hemsidan."

4

1 - 2018 Noterat Noterat  - Fastighetsindelningen - nu på 

     lantmäteriets karttjänst på webben - 

     användbart

 - Glöm inte att avregistrera den gamla 

     föreningen - Vad många inte vet är

     att den gamla föreningen inte automatiskt 

     avregistreras utan finns kvar i registren.

 - Golfbana gav inte mer pengar för slitaget

     - 48 a § anläggningslagen inte tillämplig - inte 

     tillfällig ökad användning av vägen.

 - Viktiga kontakter på årets Transportforum

 - Ny generaldirektör för Lantmäteriet -

     Susanne Ås Sivborg - 1 januari, 2018.

 - REV Bulletinen söker ny krönikör

 - REVs medlemsutveckling 1980-2017 - 

     nu 11 800 föreningar - diagram

5

1 - 2018 GDPR - Nya personuppgiftslagen 

- vad får ni spara i era register?

Juridik GDPR - General Data Protection Regulation - 

Dataskyddsförordningen - börjar gälla för alla 

Eus medlemsländer 25 maj, 2018 - 

ersätter PUL - 

Nytt är att mejl och andra datahanterade 

handlingar anses som behandling av 

personuppgifter - både manuella och 

datoriserade register. Alltså inte bara faktiska 

register utan annat som innehåller person-

uppgifter berörs också. - vilka berörs? - vad mer 

berörs? - Vad är känsliga personuppgifter? - Inte 

personnummer i förväg... - 

8

1 - 2018 Vägsmart kurs i Borås Reportage Vägsmart kurs - REV-kurs 1 - REV-kurs I - 

Grundkurs - ger mersmak - intervjuer - 

LM : bl.a. andelstal etc.

REV : bl.a. debiteringslängd - kronofogden - 

investeringar - slitageersättning etc.

TRV : statsbidrag - bidragsmodellen - 

vägkategorier - årliga och särskilda driftbidrag

11

1 - 2018 REV snart på YouTube REV REV satsar på att nå ut till fler - ska lägga ut 

informationsfilmer succesivt på vår hemsida, 

vår Facebooksida samt Youtube 

- Först ut: vad tänka på när belägga vägen med 

ny asfalt.

18

1 - 2018 Därför måste banken ställa frågor Ekonomi Varför ställer banken så många frågor? - T.ex. 

när öppna konto eller ta lån etc. - Om 

föreningens verksamhet, antal medlemmar, dess 

omsättning och hur föreningen kommer att 

använda bankens tjänster med mera…

lite tips om vad som kan förenkla inför nästa 

besök på banken... 

efter varje årsstämma förse banken

20

1 - 2018 REV - en pigg 50-åring REV REV 50 år - Ett samtal med Sven Ivarsson :

Hur Riksförbundet startades - 1968 - Arne 

Eidlerth, Robert Nydahl, Sten Ahlberg - inriktning - 

dess ringa och viktiga början - förbundets 

framväxt - Sven Ivarsson ordförande i REVs 

styrelse mellan 1977 – 2011.

Moderna REV växer fram - 

Ruta: viktiga årtal från Länsförbund 1949 och 

framåt

22

1 - 2018 Experterna svarar REV-experter 

svarar
REVs Experter:

..... 

Fråga vägingenjören :

Efter vinter kommer vår - och tjällossning :

- Är det aktuellt att begränsa fordonsvikterna 

på er väg?

- Statsbidrag - vad gäller? - anmälningsplikt...

- länk kolla tjäldjup i Sverige : 

26



1 - 2018 Planera föreningens ekonomi långsiktigt Förvaltning Planera långsiktigt för underhåll - underhålls- 

och förnyelsefond - sätta av pengar i budgeten 

för framtida investeringar och kända, större 

utgifter - rättvisa eftersom den som använder 

vägen just nu är med och betalar - också lättare 

för enskilda medlemmen att planera sin ekonomi. 

- Ex. på vissa samfällighetsföreningar som måste 

göra fondavsättningar enl. 19§ SFL.

- Ex. på fondavsättningsplan

Ruta: Förslag på ungefärlig intervall för 

åtgärderna: Beläggning - Dikning - Kantskärning

- Se EVA-REV-handboken 

28

1 - 2018 Ändring av priser hos Lantmäteriet Lantmäteri Lantmäteriet har ändrad timtaxa från första 

februari 2018 - Timtaxorna har ändrats lite grann 

och kategoriindelningen ändrad. 

En nyhet är också att man infört fasta priser för 

vissa handläggningsmoment. 

Exempel på ändringskostnad enl. 24a§-blankett 

(fast avgift oavsett antal fastigheter) och 43§-

blankett (fast+rörlig avgift) - olika kostnader.

RUTA : LMs Timtaxor gällande från 1 februari

30

1 - 2018 Vårens kurser - 2018 - Orter och datum klara REV-kurser 2018 - Vårens kurser :

Grundkurs I : Uppsala, Göteborg, Stockholm, 

Ånge, Skövde, Linköping, Piteå, Gävle, Kalmar, 

Ängelholm, Malmö.

Fortsättningskurs II : Östersund, Sundsvall, 

Karlstad, Stockholm.

31

4 - 2017 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2017 Ledare Lobbyism, organiserad

verksamhet för politisk påverkan - det REV

har ägnat resurser åt under senaste tiden - REV-

Året i korthet

4

4 - 2017 Noterat Lantmäteri etc. Bolagsverket - anmäl om verklig huvudman 

även om ni inte har någon. Befintliga 

samfällighetsföreningar, dvs de som är 

registrerade när lagen började

gälla 1 augusti 2017 måste anmäla senast den 1 

februari 2018.

Om Lantmäteriet - Ungefärlig prisuppgift kan 

bli dyr - förrättning - Lantmäteriet. mark- och 

miljööverdomstolen ändrat praxis 

(MÖD 2016:16 mål nr F2187-16)

Se upp så att inte din rättighet förfaller! Många 

äldre inskrivningar är inaktuella eller felaktiga. 

Förnyelselagen : inskrivningar före 1 juli 1968 

tas bort från fastighetsregistret vid utgången av 

2018! - Preklusionslagen (2013:488). 

inskrivningar av Avtalsservitut, Nyttjanderätt 

resp. Avkomsträtt

5

4 - 2017 Enklare förrättning - 

lösningen till dyr och långsam handläggning

Reportage Förenklad förrättning – Lösningen till dyr och 

långsam handläggning - om inaktuella 

andelstal/andelstal saknas - fördelar med - REVs 

satsning - REVs dialog med Lantmäteriet - 

Riksdagsledamöters inlämnade motioner etc.

6

4 - 2017 Långa väntetider för vägsamfälligheterna Reportage Ruda-Vallerängs samfällighetsförening, 

Finspångs kommun. - nystartad camping i 

området ett tillskott i fritidsboendet. Ansökan om 

förrättning mars 2015 - klar april 2017. Dyr.

9

4 - 2017 Trafikverkets nya enhetschef över Enskilda Vägar Intervju Intervju med Staffan Eriksson /TRV - 

Trafikverkets nya enhetschef över Enskilda 

Vägar - Utredare och handläggare nu samlat i 

en nationell enhet - syftet - Agendan just nu - 

Vinterväghållning : Trafikverket har inget emot

att entreprenörer tar andra uppdrag, så

länge kraven i TRVs kontrakt uppfylls. - 

uppmaning: viktigt att väghållarna är alerta när 

TRV upphandlar nya driftkontrakt.

10



4 - 2017 REV tar strid för uttaxeringsrätten Förvaltning REV tar strid för den enkla uttaxeringsrätten.  

Remissyttrande - REVs enkät till medlems-

föreningar visar just den betydelse samarbetet 

med Kronofogden har för landets enskilda 

väghållare. 

(REVs påpekande till föreningar : viktigt med 

ordentlig dokumentation när ni går till 

Kronofogden) - 

Enkät : Diagram

Checklista vid indrivning av medlemsavgift 

genom Kronofogden.

12

4 - 2017 2017 - ett aktivt år REV Halvtid i Förbundets verksamhetsperiod 2017-

2018 - Medlemstillströmningen och 

medlemservicen

14

4 - 2017 74 ton på våra vägar Vägteknik 74 ton på enskilda vägar - Vilka lagen gäller för- 

- Denna artikel vill ge en del svar på vad

reformen kan innebära vägtekniskt för

enskilda vägar (utom broar).

- Begränsning av fordons vikt får inte

göras utan samråd med Trafikverket…

- Vägslitaget påverkas av marktrycket,

inte av bruttovikten, exempel. Fler hjul - 

Axeltryck/axel, förklarande bild på långtradare.

- Karta över de 5 initiala områdena lagen 

gäller.

- Kan man vägra att släppa in fordon på 74 

ton?

- Broar kan vara ett problem - 

bärighetsklassning av broar

17

4 - 2017 Succé för Öppet Hus Reportage REV tillsammans med Trafikverket och 

Lantmäteriet - vårt nya koncept Öppet Hus :

26 oktober i Vänersborg

22

4 - 2017 Året med vägföreningen - del 4 Reportage Året med Skålbo Vägförening - Del 4 - Vinter 

- Tyckte REVs Kurs 2 var mycket lärorik.

23

4 - 2017 Experterna svarar REV - Experterna 

svarar
REVs Experter:

Fråga lantmätaren : 

Kraftledningar och enskilda vägar

(Per Nilsson, REV)

..... 

Fråga vägingenjören :

Några frågor om vinterunderhållet - 

vinterväghållning :

- Kan vi salta så att grusvägen blir fri

från is och snö? (en varning)

- Hur sätter man snökäppar?

- Måste man ha snökäppar?

(Anders Lundell, REV)

.....  

Fråga advokaten :

Har medlem eller annan rätt att få ta del av 

styrelseprotokoll? 

Huvudregeln - revisor - styrelsens vårdplikt

(Håkan Weberyd, Adv./Optimus Adv.byrå)

24

4 - 2017 Kåseri - Än är det inte dags att ge upp Kåseri Inte dags att korka upp champagnen ännu! - 

Alltför dyrt för liten 25-årig förening ändra 

andelstalen - Finlandsmodellen - Åtta 

riksdagsledamöter fick mejl om föreningens 

behov av att ändra andelstalen - Fyra svarade, 

varav två skrev varsin motion

31

3 - 2017 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2017 Ledare - Om krusbär och föreningar Ledare 4



3 - 2017 Noterat Noterat Justitieombudsmannen kritiserar lantmätare 

  ang. brutit mot krav på saklighet och 

opartiskhet.

Kummelnäs vägförening fick rätt mot 

Lantmäteriet ang. yrkanden att en nystyckad 

  förkskoleanläggning ska anslutas till 

föreningens 

  gemensamhetsanläggning.

Extrastämma kan upphäva beslut om

  uttaxering - mål.

Mer om verklig huvudman - Har föreningen 

någon

  verklig huvudman? Ganska få föreningar är

  berörda - Exempel :

  - Har mer än 25 procent av rösterna.

  - Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften 

    av styrelseledamöterna.

5

3 - 2017 Vaholms bro - en högst ovanlig bro Reportage Täckt bro, Enkel konstruktion, 34 meter, Varför 

en täckt bro? - sökte bidrag från 

Riksantikvarieämbetet - och riktat bidrag från 

dåvarande Vägverket. - Byggnadsminnesmärkt.

6

3 - 2017 Året med vägföreningen - Del 3 - HÖST Reportage Del 3 : Året med vägföreningen Skålbo SFF - 

Intervju - beröm för sin hemsida skalbo.se

21

3 - 2017 Rallytävlingar på vägen Vägteknik Rallytävlingar - fråga om rätten att nyttja vägen 

för rallytävlingar - riktlinjer Svenska 

bilsportförbundet arbetat fram - fördelar - 

inskränkningar - Vem kan ge sitt medgivande? 

  - Skiss : Gul = vägen/anläggningen

               Grå = marken/fastigheten?

Får en vägförening upplåta vägen för biltävling? - 

nyligen prövad dom -

17

3 - 2017 Dataskyddsförordningen Förvaltning Kort om Dataskyddsförordningen (GDPR) 

innehåller regler om hur man får behandla 

personuppgifter - börjar gälla 25 maj, 2018 och 

ersätter då personuppgiftslagen (PuL) - Källa: 

Datainspektionen.

Informationsblad under framtagande av REV för 

senare publicering på vår hemsida.

10

3 - 2017 Att vara styrelseledamot Förvaltning Att vara styrelseledamot - givande, lärorikt och 

  ibland otacksamt. - gör stor insats 

  - viktigt tänka på vid val - bra gå REVs kurser.

Intervjuer: - Varför? - Din roll? - 

  Största utmaningen? - Svårt hitta nya 

  styrelsemedlemmar? - Alternativ? - 

  Tips för att få fler aktiva förtroendevalda?

Intervju - Ingrid Jonasson, Kassör i 

  Sittuvikens SFF 

Intervju - Claes Roosmark, Ledamot i 

  Smara SFF

12

3 - 2017 Att vara syssloman Förvaltning Vad är syssloman? - Intervju med Inge 

Börjesson, syssloman - FRÅGOR: 

  - Bakgrund? - Hur ser dina uppdrag ut? 

  - tänka på innan kontakta möjlig syssloman 

  - Varför svårt hitta styrelsemedlemmar? 

  - Utmaningar för föreningarna? - Vad tycker 

  du REV kan göra för att underlätta? 

FAKTA-rutan: Det svenska föreningslivet - 

  källa: förening.se

14

3 - 2017 Vem har rätt att närvara på stämman Förvaltning Som medlem rätt att närvara 

- Styrelsen, revisorerna 

- genom styrelsen extern stämmoordförande 

- Närvaro av ombud, delägare vid samägd 

fastighet, externa stämmofunktioneärer, 

journalister osv.? -

18

3 - 2017 Hur ska inträdesersättning beräknas Förvaltning 37-39 § Anläggningslagen - Avstyckad fastighet 

inträder som ny medlem i vägförvaltande 

samfällighetsförening - betala avgift - 5-årsregeln 

skippad - Mall för värdering - Ersättning 

motsvara? - Gäller bara väg - Vem ska ha 

pengarna? - Kontakta REV för dina frågor

22



3 - 2017 REVs Experter REV Informerar REVs Experter:

Fråga lantmätaren : 

Föreningarnas rätt till grönområden utan att 

betala ersättning. - möjligheten att utan 

ersättning kunna skaffa rätt till mark som i 

detaljplan är utlagd som allmän plats, såsom 

gator och grönområden, upphör vid utgången av 

2018 och att det därför var viktigt att förrättning 

söks före utgången av 2018 - Tillrättaläggande : 

FÖRENINGEN KAN visst SÖKA - se artikeln.

(Per Nilsson, REV)

Fråga vägingenjören :

Slyröjning i vägområdet. / Föreningens ansvar? - 

vem betalar? - Stämmobeslut annorlunda? Vad 

gäller? - över körbana hålla fritt till 4,6 m höjd. - fri 

sikt? - Illustrationer finns både på TRVs och 

REVs hemsida.

(Anders Lundell, REV)

Fråga advokaten :

Motion om utskick - 

Fråga: "I en motion vi fått inför stämman vill 

motionären att vi ska ta beslut om att ändra det 

sätt utskicken av kallelse och annan information 

sker till medlemmarna. Motionären vill att allt ska 

ske via e-post. Får vi ta beslut om detta?"

(Karin Hammarlund, Adv./Lindhés Advokatbyrå)

24

3 - 2017 Här hittar du höstens kursorter - 2017 REV Informerar Kursorter - Hösten 2017 :

Kurs 1:

Stockholm, Nyköping, Vimmerby, Karlskrona, 

Borlänge, Växjö, Ystad, Säffle, Tanumshede, 

Vadstena, Borås, Umeå

Kurs 2:

Lund, Falkenberg, Uppsala, Bollnäs

26

3 - 2017 Lyckat fiskafänge Kåseri Vägskyltar uppryckta - Broskylten ligger i ån - 

Vad lär vi av allt detta?

31

2 - 2017 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2017 Ledare Ledare Förbundsstämman i Nyköping - "Bli vägsmart" - 

reportage om föreläsningarna, intervjuer, 

årsmötet m.m. sid 6-17. 

REV önskar vackra sommarbilder att lägga upp 

på face-book

4

2 - 2017 Noterat Noterat 1 av 3 i trafiken kör för fort - VTI, Statens Väg-

  och transportforskningsinstitut

Riksdagen väntas besluta att alla samfällighets-

  föreningar ska anmäla verklig huvudman till

  Bolagsverket - 2017 - mer information kommer

  när beslut är taget och om tillvägagångssätt

Lantmäteriet öppnar snart för digitala 

  ansökningar

Allt fler bostadsrättsföreningar betalar ut arvode 

  till styrelsen

5

2 - 2017 Inledning Förbunds-

stämman 2017
Bättre villkor för enskid väghållning är målet för 

50-årsjubilerande REV (2018) - Fantastisk 

medlemsutveckling - Måste bli enklare att ändra 

andelstal - Höjda anslag behövs

6

2 - 2017 Broar i fokus Förbunds-

stämman 2017
Talare : Bengt Johansson, nationell samordnare 

för enskilda vägar hos Trafikverket :

c:a 4000 broar på enskilda vägar får statsbidrag - 

beröm till väghållarna - skyltningen viktig - sök 

bidrar för upprustning av broar - krångligt 

regelverk fördyrar "Byråkratiskt regelverk ger 

höga projekteringskostnader" - Trumma istället 

för bro? (ställs inte samma krav - kan bli 

billigare?)

7



2 - 2017 Premiär på Facebook och ny modell för arvodering Förbunds-

stämman 2017
Vid REVs stämma i Nyköping antogs nya riktlinjer 

för arvoderingen av styrelseledamöter och andra 

förtroendevalda. -

Beslut att medlemsavgiften ska vara oförändrad 

2017 och 2018 -

Beslut att REV ska göra entré på den sociala 

mediescenen.

Valberedningen vill ha tips, dvs förslag på 

personer som vill och kan tänka sig att ingå i 

REVs förbundsstyrelse i framtiden.

9

2 - 2017 Ta hjälp av REV om stämmobeslut överklagas Förbunds-

stämman 2017
Ett av flera populära seminarier under 

förbundsstämman:

Hjälp, stämman överklagad, vad gör vi nu? - 

Överklagandetid kan vara obegränsad - 

"Nödvändig processgemenskap" - beslutspunkter 

på dagordning - Ta hjälp av REV - lagen of 

förvaltning av samfälligheter, SFL

/ Föredragshållare : Håkan Weberyd, Optimus 

Adv.byrå.

12

2 - 2017 Flacka vägslänter och bra dränering ger stabila vägar Förbunds-

stämman 2017
Ett av flera populära seminarier under 

förbundsstämman:

Det finns goda skäl för föreningar att ha ett 

regelverk för uttag av slitageavgifter - Rensa 

diken och vårda vägrenen - ställ krav på CTI-

teknik

/ Föredragshållare : Johan Granlund, vägteknisk 

expert hos WSP

13

2 - 2017 Ställ krav på certifiering vid upphandling av fiber Förbunds-

stämman 2017
Ett av flera populära seminarier under 

förbundsstämman:

Ledande aktörer har med stöd från Post- och 

Telestyrelsen tagit fram tydliga råd och 

anvisningar för hur näten ska handlas upp och 

byggas. - Anlita certifierade företag - Robust fiber 

höja kvaliten på utfört arbete - Ställ krav på 

fyllnadshöjd-inte schaktdjup - Ökad trygghet med 

ny försäkringslösning.

/ Föredragshållare : Jimmy Persson, styrgruppen 

för det branschgemensamma projektet Robust 

Fiber.

14

2 - 2017 Medlemsröster i Nyköping Förbunds-

stämman 2017
Intervjuer - Några medlemsröster :

 Viktigt att medlemsföreningar deltar i stämman -

 Samla på sig kunskap -

 Blev ordförande mot sin vilja, men tidigare 

   ordförande har varit bra stöd samt att 

   REV ger bra stöd -

 Borde vara enklare att ändra andelstal -

 Hoppas få med oss nya idéer -

 REV ger trygghet -

 Jättebra arrangemang!

17

2 - 2017 Året med vägföreningen - Del 2 - VÅR Reportage Skålbovägens SFF : 

Vad har hänt sedan vi hörde ifrån er sist i 

vintras? - Vad har ni för aktuella frågor just nu? - 

Har ni några frågor ni måste tänka på under 

sommaren? - grannsamverkan

19

2 - 2017 Ny vägbelysning med EU-stöd Reportage Fårholmens Samfällighetsförening, norr om 

Gävle, lyckats få EU-stöd för utbyggnad av 

vägbelysning efter den enskilda vägen - Ökad 

trafiksäkerhet - Praktikfall vägbelysning - Den 

administrativa processen - Investeringen och 

stödet - Det praktiska arbetet - Ordföranden har 

ordet - Råd och reflexioner - Hur söker man? -  - 

Var får man information? -> länkar till 

Jordbruksverkets hemsida. - Kontaktperson på 

REV Lantmätare Per Nilsson -

FAKTA-ruta : Landsbruksprogrammet - 

Investeringar i småskalig infrastruktur - vad kan 

man få stöd för? - vilka begränsningar?

20



2 - 2017 REVs Experter REV sidor REVs Experter:

Fråga lantmätaren : 

Ska föreningen betala förrättningskostnader? 

(Per Nilsson, REV)

Fråga vägingenjören :

Dammbindning av grusväg

(Leif Kronkvist, REV)

Fråga advokaten :

Kan man skilja en styrelseledamot från sitt 

uppdrag mot dennes vilja?

(Håkan Weberyd, Adv./Optimus Adv.byrå AB)

24

2 - 2017 Vägmärken och farthinder Vägteknik Återkommande fråga : Vägmärken och farthinder 

- en liten djupdykning i vägmärkesförordningen 

som reglerar bestämmelser och anvisningar för 

trafik och utmärkning på väg.

28

2 - 2017 Skifte i vägingenjörsstolen REV sidor Tack Leif, välkommen Anders En REV-epok 

närmar sig sitt slut då vår vägingenjör Leif 

Kronkvist går i pension i sommar. Ett stort tack till 

Leif från oss alla - Under 10 år hjälpt så många - 

Skifte i ingenjörsstolen då Anders Lundell tar 

över  - Deras samtal om bästa möjliga rådgivning 

för våra medlemmar och tips.

2 - 2017 När medlem inte betalar Juridik Fråga som uppstod på ett av flera populära 

seminarier under förbundsstämman:

Viktigt ni i debiteringslängden skriver namnen 

32

2 - 2017 Till minne av Robert Nydahl - 1920-2017 REV sidor Advokaten Robert Nydahl, hedersledamoten i 

REV:s styelse och en av förbundets grundare har 

avlidit 97 år gammal. Artikel om hans arbete

32

2 - 2017 Det är svettigt att vara förtroendevald Krönika En mängd lagar - Trafikverkets brev med 

anmodan om att skyltsätta för olika bärighet för 

de 3 olika broarna som ligger tätt efter varandra! - 

men det löste sig!

35

1 - 2017 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2017 Ledare Ledare REV växer - i dec 2016, 11500 medlemmar 4

1 - 2017 Noterat Noterat Lantmäteritaxan höjs från och med 

   1 januari 2017 - tabell timtaxa 2017 

REV på branchens viktiga mässa:

   - Transportforum

5

1 - 2017 REV-Enkät - 

Kommunalt Bidrag till enskild väghållning

REV-Enkät Kommunalt bidrag - Enkät till landets 290 

kommuner - 160 svarande - Varierande 

förutsättningar i kommunerna - Storleken på 

stödet - Konstruktionen av stödet - Fall där 

6

1 - 2017 Ett år med Skålbovägens SFF Reportage Följa vad händer i Skålbo SFF under 2017 - 

Extrafråga till REVs Experter: Stämma - Hur 

många, hur stor andel av föreningen, måste vara 

närvarande för att ett beslut som röstas fram ska 

gälla juridiskt? - Svar - kallelse etc.

12

1 - 2017 Mark- och Miljödomstolen upphävde beslut om städavgift Juridik Mark- och Miljödomstolen upphävde beslut om 

städavgift - Straffavgift - Städdagar 

- Lag 42 § SFL - domstolens resonemang - 

Stadgar - Arbeta av sin avgift? 

14



1 - 2017 Enkel uttaxering i fara Juridik Utsökningsutredning slutbetänkande

SOU 2016:81 - Faktaruta - 

Samfällighetsföreningar kan idag enligt 46 § SFL 

begära verkställighet direkt hos 

kronofogdemyndigheten - I fara - Vad gör REV - 

Yttrande etc. 

17

1 - 2017 REVs Experter REV sidor REVs Experter:

Fråga lantmätaren : 

Ska föreningen betala förrättningskostnader? 

(Per Nilsson, REV)

Fråga vägingenjören :

Dammbindning av grusväg

(Leif Kronkvist, REV)

Fråga advokaten :

Kan man skilja en styrelseledamot från sitt 

uppdrag mot dennes vilja?

(Håkan Weberyd, Adv./Optimus Adv.byrå AB)

22

1 - 2017 Inför Förbundsstämman 2017 REV-sidor REVs förbundsstämma 2017 i Nyköping -

Anmäl er senast 3 mars, 2017

24

Program - Förbundsstämman 2017

- Exempel på anledningar varför föreningar 

anmält sig till stämman

25

Seminarier under förbundsstämman 2017 - 

många alternativ - att boka för fyra block

26

Kallelse till ordinarie förbundsstämma 2017 i 

Riksförbundet Enskilda Vägar - Dagordning

1 - 2017 Vägbrukare är vi allihop Krönika Hur i all världen skulle Sveriges vägbrukare klara 

sig utan oss enskilda väghållare? - vi är närmare 

40.000 väghållare…

31

1 - 2017 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2017 Ledare Ledare REV växer - i dec 2016, 11500 medlemmar 4

1 - 2017 Noterat Noterat Lantmäteritaxan höjs från och med 

   1 januari 2017 - tabell timtaxa 2017 

REV på branchens viktiga mässa:

5

1 - 2017 REV-Enkät - 

Kommunalt Bidrag till enskild väghållning

REV-Enkät Kommunalt bidrag - Enkät till landets 290 

kommuner - 160 svarande - Varierande 

förutsättningar i kommunerna - Storleken på 

stödet - Konstruktionen av stödet - Fall där 

6

1 - 2017 Ett år med Skålbovägens SFF Reportage Följa vad händer i Skålbovägen under 2017 - 

Extrafråga till REVs Experter: Stämma - Hur 

många, hur stor andel av föreningen, måste vara 

närvarande för att ett beslut som röstas fram ska 

gälla juridiskt? - Svar - kallelse etc.

12

1 - 2017 Mark- och Miljödomstolen upphävde beslut om städavgift Juridik Mark- och Miljödomstolen upphävde beslut om 

städavgift - Straffavgift - Städdagar 

- Lag 42 § SFL - domstolens resonemang - 

Stadgar - Arbeta av sin avgift? 

- Ruta: Sammanfattningsvis

14

1 - 2017 Enkel uttaxering i fara Juridik Utsökningsutredning slutbetänkande

SOU 2016:81 - Faktaruta - 

Samfällighetsföreningar kan idag enligt 46 § SFL 

begära verkställighet direkt hos 

kronofogdemyndigheten - I fara - Vad gör REV - 

Yttrande etc. 

17

1 - 2017 REVs Experter REV sidor REVs Experter:

Fråga lantmätaren : 

Ska föreningen betala förrättningskostnader? 

22

1 - 2017 Inför Förbundsstämman 2017 REV-sidor REVs förbundsstämma 2017 i Nyköping -

Anmäl er senast 3 mars, 2017

24

Program - Förbundsstämman 2017

- Exempel på anledningar varför föreningar 

anmält sig till stämman

25



Seminarier under förbundsstämman 2017 - 

många alternativ - att boka för fyra block

26

Kallelse till ordinarie förbundsstämma 2017 i 

Riksförbundet Enskilda Vägar - Dagordning

1 - 2017 Vägbrukare är vi allihop Krönika Hur i all världen skulle Sveriges vägbrukare klara 

sig utan oss enskilda väghållare? - vi är närmare 

40.000 väghållare…

31

4 - 2016 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2016 Ledare Ledare Året som gått 4

4 - 2016 Noterat Noterat REV växer - 11500 medlemmar /

Lantmäteriet lanserar 3D-flygbilder /

slut med ägarförteckngar från Lantmäteiet /

Trafikverket listar viktiga publikationer om 

enskilda vägar.

5

4 - 2016 Vinter på vägarna Vägteknik Vinter, Frågor som kommer in till REV, 

Plogskador, Halkbekämpning, viktigt med 

utmärkning av vägkanter, risk för överplogning 

minskar, Halkskador, mer hittas på REVs 

hemsida under medlemssidor efter inloggning.

6

4 - 2016 Snöras inom vägområdet Vägteknik Ansvaret för att snö och is avlägsnas.., Om en 

fastighetsägare medvetet låter bli att motverka 

ras …, för att en fastighetsägare inte ska anses 

7

4 - 2016 Orättvisa lånevillkor Reportage Många bankers ovilja att till rimliga villkor låna ut 

pengar till samfälligheter. 

Proffeson Hfans Lind /KTH : "Jämför man med 

BRF-föreningar kan samfällighetsföreningar få 

8

4 - 2016 Lång väg till lån Reportage Trulstorp VS - föreläggande från Trafikverket om 

en broreparation. - Hur föreningen gjorde för att 

finansiera broreparationerna. Tips.

9

4 - 2016 REVs medlemslån i Nordea REV sidor REVs samarbete med Nordea. 

REVs frågor rörande lånevillkor för 

samfälligheter.

Förenklad låneprocess, Låneränta på godtagbar 

nivå. Alla banker känner inte till hur en 

samfällighetsförening är uppbyggd. - lånevillkor - 

Återbetalningskrav är kunden dvs 

samfällighetsföreningen

11

4 - 2016 REVs frågor rörande lånevillkor för samfälligheter - 

Övriga storbanker

REV sidor Frågorna rörande lånevillkor för samfälligheter 

gick sedan vidare till övriga storbanker - 

Swedbank - SEB - Stadshypotek/Handelsbanken

12

4 - 2016 Så påverkar REV våra makthavare REV sidor REV bevakar frågor om enskild väghålling - 

Följer arbetet i Riksdag och regering - Under 

2016 - Trafikverket viktig samarbetspartner - 

14

4 - 2016 Exploatering: Enskild väghållare drabbad Reportage Hököpinge VF - granne med föreningen planeras 

det för ett nytt bostadsormåde - extrastämma 

16

4 - 2016 Kommunal upphandling eller inte? Reportage Att delta i en kommunal upphandling eller inte? - 

förutsättningarna för att delta - Forsatt enskilda 

vägar - Kommunaliserade vägar - Hur ska 

 18-19 + 21

4 - 2016 REVs Experter REV sidor REVs Experter:

Fråga advokaten : Svårt finna styrelseledamöter 

till föreningen?     (Håkan Weberyd, Optimus)

Fråga vägingenjören : Varför blir vår grusväg 

som en tvättbräda?    (Leif Kronkvist, REV)

Fråga lantmätaren : Fel i lantmäteriförrättning? - 

preskriptionstiden på 10 år - ett bra hjälpmedel är 

lantmäteriets e-tjänst "Min fastighet" som vi skrivit 

om i Bulletinen nr 3, 2015, s 20.    

(Per Nilsson, REV)

22

4 - 2016 Inför Förbundsstämman REV sidor Förbundsstämman 2017 - Nyköping 18-19 mars - 

Presentation : Seminarier under stämman

24

4 - 2016 Tankar från vägkanten Kåseri Barbro Zetterberg, ordf. i Rörsberga SFF - Får på 

väg - Kabelnedläggning, intrångsersättning? - ny 

utfart

31



3 - 2016 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2016 Ledare Ledare 4

3 - 2016 Noterat Noterat Olika småartiklar: Bygdevägarna klara / 

Byanätsforum - En organisation för lokala 

bredbandsnätet / 44000 mil enskilda vägar / REV 

gör barnen trygga i trafiken

5

3 - 2016 Tilläggsförsäkring? Försäkring Annons om tilläggsförsäkring hos 

Länsförsäkringar - som f.n. är REVs anlitade 

försäkringsbolag
3 - 2016 Sandhamn - Så ordnade de förbud mot fyrhjulingar Reportage Sandhamns samfällighetsförening - så reglerade 

de förbud mot viss motorfordonstrafik Rubriker: 

Minska trafiken, Tackade nej till statligt bidrag, 

8

3 - 2016 Gratis rätt till gator och grönområden upphör Förvaltning Gratis rätt till gator och grönområden upphör. 

Rubriker: 

Bestämmelserna om rätt att ianspråkta mark 

utan ersättning, Rätt för förening att få ersättning, 

Lantmäteriet har fått uppdrag av regeringen, Hur 

din förening berörs, 

ANSÖK OM LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 

FÖRE 2018-12-31

10

3 - 2016 Minska risken för inbrott Reportage Minska risken för inbrott i höst. 

Rubriker:

Olika inbrottstjuvar, Bra att tänka på, 

Grannsamverkan, Appen Trygve, Tips från 

Grannsamverkan.

12

3 - 2016 Advokathjälp som gör skillnad Juridik Advokathjälp som gör skillnad. Många tvister 

löses genom överenskommelse/förlikning. Några 

korta exempel. 

1. Fastighetsägare satt upp gränsstolpar i 

vägområdet. 2. entreprenör använde nybörjare. 

3. Vatten från banvall, TRV. 4. årligen överklagar 

fastighetsägare vägföreningens beslut. 5. 

oklarheter om moms ingick i offertens pris eller 

inte. 6. Elbolags ledningar var för grunt lagda. 7. 

Förening missnöjd med inträdesavgift som LM 

beslutat. 8.  Servituträtt ej kunnat bestyrkas i 

domstol ang. en medlems bryggrätt

16

3 - 2016 Advokathjälp som gör skillnad Juridik Advokathjälp som gör skillnad. 

Som enskild väghållare påverkas man ibland av 

planer på att byta ut allmänna vägar och 

järnvägar. 

- Ett fall som avgjordes av Östersunds tingsrätt, 

Mark- och miljödomstolen i mars 2016 som till 

viss del berör de problem som kan uppstå.

(TRV bekostade vägtunnel vid ombyggnation 

från järnsvägs-plankorsning, men det framkom 

inte vem som skulle ansvara för tillbyggd 

vägtunnel - vägförening hade ingen möjlighet 

framföra synpunkter i detta fall - TRV tänkte 

överföra ansvar till föreningen)

- Vad kan man som enskild väghållare lära sig av 

domen?

17

3 - 2016 REVs regionsansvariga 3 frågor och svar REV sidor Fråga 1. Vad vill din regions medlemmar oftast 

ha hjälp med?

Fråga 2. Vilka frågor är aktuella i din region?

Fråga 3. Vad tror du blir förbundets viktigaste 

frågor i din region närmsta året?

REVs Regionansvariga:

Ulf Lidesjö, Väst

Christer Ångström, Öst

Mikael Näslund, Norr

Lars Olin, Syd

21

3 - 2016 REVs Experter REV sidor Bildpresentation av REVs experter. Foton.

Fråga vägingenjören: Vem ansvarar för 

sidotrumman? (Leif Kronkvist, REV)

Fråga lantmätaren: Kan styrelsen ändra 

22

3 - 2016 Hög tid att förbereda inför vintern Vägteknik Förbereda inför vintern - att tänka på. 

Offertförfrågan, utrustning som klarar uppdrag, 

kontrollera att entreprenör har rätt försäkring, 

märka ut vägkanter

24



3 - 2016 Höstens kurser - 2016 Kurser Kurs I :

Boden, Vimmerby, Skövde, Östersund, 

Ängelholm, Karlstad, Göteborg, Stockholm, 

Söderhamn, Linköping

Kurs II :

Skövde, Vänersborg, Hässelholm, Stockholm

30

3 - 2016 Oljespill kan spilla över på styrelsens bord Kåseri Hänt i Rörsberga Samfällighetsförening:

Vems ansvar ta hand om oljespill? Sanering. 

Vilka ska informeras?

31

2 - 2016 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2016 Snabb förrättning för Tösjövägen Förvaltning Ideell vägförening i Hölö i Sörmland - Ideellt blir 

formelt, lantmäteriförrättad -  Tog hjälp av konsult 

- Förslag presenterades på medlemsmöte - 

Rekordsnabb process till halva kostnaden - 

Mycket eget arbete

6

2 - 2016 Smidigare lantmäteriförrättning Förvaltning Arbetsgång för smidigare lantmäteriförrättning - 

Ladda ner vägledande dokument från REVs 

hemsida efter medlemsinloggning - 

Dokumentet "Arbetsgång lantmäteriförrättning 

sett ur föreningens perspektiv" är framtaget i 

8

2 - 2016 Kulturvägar - söka bidrag för vackra vägar Reportage Söka bidrag för vackra vägar - Kulturvägar - En 

möjlighet för enskilda väghållare - Pilotprojekt - 

Tre delar i projektet - Investera i vägområdet

11

2 - 2016 Vägsamfällighet med egen färjelinje Reportage Egen färjelinje - Högmarsö, Bidrag och avgifter 

täcker kostnaderna - fortsätta förvaltningen - 

ovanliga REV frågor

16

2 - 2016 Förenkla ditt arbete som kassör Reportage Kassörens arbete med räkningar - 700 

fastighetsägare - adressändringar ska också 

meddelas vägföreningen - (förutom REV, ev. 

Trafikverket och Lantmäteriet) - Gör uppdraget 

enklare - köpa in ett system?

18

2 - 2016 Ska vi belägga vår grusväg? Vägteknik Att satsa på en beläggning ovanpå ett dåligt 

underlag är att kasta pengar i sjön - Att belägga 

eller inte belägga? - Mycket att tänka på och 

utreda innan - Hur bör styrelsen agera? - Ta hjälp 

av expert - Viktigt med avvattning - Val av 

beläggning - Finansiering - Grusvägar har många 

fördelar - Kolla anläggningsbeslutet - Behålla 

Grusvägen - Beläggningstyper för Enskilda Vägar 

- Matnyttig information in beläggningar hittar du i 

EVA-REV

12

2 - 2016 Frågor & Svar - REVs sakkunniga besvarar frågor inom 

juridik, lantmäteri och vägteknik

REV-Nytt Frågor & Svar 22

Juridik - Fatta inte beslut under övriga frågor på dagordning 

vid årsmötet!

Juridik Fatta inte beslut under övriga frågor på 

dagordning vid årsmötet - Att tänka på

22

Vägteknik - Varför fryser stenar upp i vår vägbana? Vägteknik Förklaring Varför stenar kommer upp efter vintern 22

Lantmäteri - Om föreningen beslutar om nya andelstal istället 

för de som lantmäteriet bestämt - vad kan hända då?

Lantmäteri Vad kan hända om en förening beslutar om nya 

andelstal istället för de som lantmäteriet 

bestämt?

23

2 - 2016 Höstens kurser REV-Nytt 30

2 - 2016 Det är vägen som är mödan värd Kåseri Kåseri om inspektion och prommenad på 

enskilda vägen

31

1 - 2016 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2016 Vägar tar stryk Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Vägar tar stryk - tunga transporter - Beläggning 

spricker och vatten tränger in - 4-potensregeln - 

Tungtrafik-avgift på allmänna vägar utreds - 

Använd rätten till viktrestriktioner - Skydda vägen 

6

1 - 2016 Rätten till slitageersättning Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Slitageersättnings-paragrafen 

48 a § i Anläggningslagen underlättar få 

ersättning - vad gäller? - Endast merkostnader - 

Så kan slitageersättning beräknas - Väsentligt 

större användning 

8

1 - 2016 Avtal om slitageersättning Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Avtal om Slitageersättning - REV - mall till avtal - 

ladda ner från REVs hemsida - många föreningar 

använder REVs avtalsmall

11



1 - 2016 Tre föreningar berättar - 48 a § i praktiken Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Tre samfällighetsföreningar, som är medlemmar i 

REV, berättar hur de ser på och använder 

48 a § AL i praktiken. - 

Rälla tall SFF: "Regler respekteras inte" - 

Gislövs VF: "Betalar bara för skador" - 

12

1 - 2016 Ny dom stänger dörren för ersättning vid avverkning av 

skog

Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Det kan bli omöjligt för vägsamfälligheter att få 

ersättning för slitage och vägskador i samband 

med större skogsavverkningar. Det visar en ny 

dom från Mark-och miljödomstolen. 

- Mark- och miljödomstolen har i en nyligen 

avkunnad dom nekat en vägsamfällighet 

slitageersättning för de skador som uppkom då 

en medlem lät forsla ut skog från sin fastighet vid 

en större avverkning - Domen är överklagad

16

1 - 2016 Norrängen slet slitagetvist i domstol -

En dålig affär för alla parter -

Vad kan andra föreningar lära av Norrängen?

Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Norrängens vägsamfällighet i Östergötland blev 

veterligen först i Sverge att slita en tvist om 

slitageersättning i domstol - Till domstol - Delat 

ansvar - Domstolens skälighetsbedömning - Fick 

betala motparters rättegångskostnader - Var läsa 

hela domen - 

Efterord på sidan 20 - Nu ser vi framåt - Nya 

regler för slitageersättning - Pengar fonderas -

Vad kan andra föreningar lära av Norrängen? - 

Yrka lagom

18

20

21

1 - 2016 Sveaskog tar ut slitageavgift av tung trafik Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Statliga Sveaskog, landets största enskilda 

väghållare, tar ut ersättning av andra 

näringsidkare som behöver använda bolagets 

vägar för tunga transporter. - avgift för tung trafik - 

Betalar inte slitageersättning - Noga med att 

återställa vägarna - Så funkar Sveaskogs 

slitageavgift (2015)

18

1 - 2016 Inför stämman - Tips och råd Tema - 

SLITAGE-

ERSÄTTNING

Inför stämman - Tips och råd "på vägen" - Vad 

ska man tänka på?

22

1 - 2016 Frågor & Svar - REVs Experter svarar Förvaltning Kort presentation av artikelserien och och våra 

experter

26

1 - 2016 Frågor & Svar - REVs Experter svarar -

Kan man överklaga en förrättning?

Lantmäteri Vilka möjligheter har en vägförening eller 

samfällighetsförening att överklaga en 

lantmäteriförrättning som man är missnöjd med? -  

Gäller den försäkring föreningen har genom 

26

1 - 2016 Frågor & Svar - REVs Experter svarar -

Varför ska vi ha en debiteringslängd?

Juridik Om föreningen har ett 

anläggningsförrättningsbelsut från Lantmäteriet 

… - vad ska ingå i en debiteringslängd?

27

1 - 2016 Frågor & Svar - REVs sakkunniga besvarar frågor - 

Tjällossningstider - Sätta ner bärigheten?

Vägteknik Tjällossningstider - därmed dags att sätta ner 

bärigheten på er väg - möjlighet begränsa 

bruttovikten för fordon när tjällossningen pågår. - 

vägens ägare avgör - Trafikförordningens 10 kap. 

27

1 - 2016 REV utvecklar Finlandsmodellen REV-Nytt Finlandsmodellen - REV har skickat ett reviderat 

förslag till Justitiedepartementet. - smidigare 

ändring av andelstal - så här kan det gå till…

29

1 - 2016 Vårens styrelsekurser REV-Nytt REVs kurser för förtroendevalda i vägföreningar - 

aktuella platser och datum hittas på vår hemsida

31

1 - 2016 Krönika - Gå halva vägen Krönika Allt var frid och fröjd tills bruna kuvertet anlände - 

medlem bestred beslut fattat på stämman - 

reservfond - ej i kallelsen - förlikning i detta fall

35

4 - 2015 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2015 Välkommen tillbaka Länsförsäkringar! Inledare Välkommen tillbaka Länsförsäkringar! REVs 

ordförande Uno Jakobsson har ordet

4

4 - 2015 Tvist med entreprenör – försäkring täckte advokat 

kostnad

Tema: 

FÖRSÄKRING
Samfällighetsföreningen i Björnrike rustade upp 

sina vägar men hamnade

i konflikt med entreprenören. 

Rättskyddsförsäkringen, som ingår

i REVs medlemsförsäkring, täcker föreningens 

advokatkostnad - 

Operation upprustning - Budgeten överskreds 

med 1,5 miljoner - Advokatbyrå anlitades - 

Försäkring ger trygghet - Inväntar 

Lantmäteriförrättning

6

4 - 2015 Överklaganden i Klagstorp Tema: 

FÖRSÄKRING
För styrelsen i Klagstorps samfällighetsförening i 

Skåne är medlemsförsäkringen och den juridiska 

rådgivningen REV tillhandahåller en stor trygghet.

9



4 - 2015 Nyheter i medlemsförsäkringen Tema: 

FÖRSÄKRING
Länsförsäkringar Stockhom har åter fått 

förtroendet att försäkra medlemsföreningarna i 

REV - Nyheter i försäkringen - Se över ert 

försäkringsskydd! - så anmäler föreningen skada

11

4 - 2015 Länsförsäkringar ser fram emot ett långsiktigt samarbete Tema: 

FÖRSÄKRING
Länsförsäkringar presenterar sig - Lösningen för 

REVs medlemsföreningar innehåller följande 

försäkringar - se försäkringsbesked på REVs 

hemsida under rubrik försäkringar

12

4 - 2015 Förening hoppas på Finlands-modellen Förvaltning Marie Nelding, kassör i en vägsamfällighet i 

Skåne, hoppas att vägföreningar ska få rätt att 

själva korrigera felaktiga andelstal i framtiden. - 

Åsljunga-Ånalt-Östra Spång SFF i skåne

14

4 - 2015 Hur ska enskilda väghållare hantera digitala motorvägar? Förvaltning REVs Leif Kronkvist har besökt landsbygden 

utanför Unnaryd i Halland där enskilda vägar och 

digitala motorvägar numera löper sida vid sida. - 

Fibernedläggning -  Fiber-ledningar - Fiberkabel - 

Tuff uppgift för lekmän - Upprätta 

medgivandeavtal - Nära samarbete mellan fiber- 

och vägförening - Bevaka återställning av 

vägområdet - Byanätsmodellen och 

Byanätsforum

16

4 - 2015 Kräv 5 års garanti Förvaltning Nedgrävning av fiber i enskilt vägområde kan 

ställa till probelm. Kräv alltid fem års garanti av 

ledningsägaren. - Sättningar och skador kan 

uppstå - Styrelsen ska stå på sig

19

4 - 2015 Micro Trenching Vägteknik Grävfri metod för förläggning av fiberkabel 21

4 - 2015 Föreningar får överklaga ersättningsbeslut Juridik Vi redogör för nytt avgörande i Mark- och 

Miljööverdomstolen - rätt att överklaga 

lantmäteriets beslut om anslutningsavgift vid 

fastighetsreglering. - överklagande till högre 

instans - vem har rätt att överklaga 

lantmäteribeslut? - Tänka efter - ang. 42 a § 

anläggningslagen

23

4 - 2015 Frågor & Svar - REVs experter svarar - 

Utländsk medborgare betalar inte avgift - Hur går vi 

tillväga?

Frågor & Svar Medlem som inte är boende i Sverige har inte 

betalat avgiften. Hur går vi tillväga?

25

4 - 2015 Frågor & Svar - 

Vägnät genom öppet jordbrukslandskap - hur undvika 

snödrev?

Frågor & Svar vägnät genom öppet jordbrukslandskap. Vilka 

åtgärder van vi vidta för att vintertid minska 

konsekvenserna av snödrev?  - 

snöstaket/snöskärmar 

25

4 - 2015 Ta en titt på REVs nya hemsida REV-Nytt Introduktion till REVs nya hemsida - Uppdatera 

föreningens uppgifter - Guldgruva med 

information - efter inloggning - REV har Nytt 

medlemsregister

26

4 - 2015 Vårens kurser för styrelseledamöter REV-Nytt Kunskap är viktig.  Se REVs hemsida för kurser 28

4 - 2015 Vägbulor kan ställa till det Krönika Vägbulor kan ställa till det - Farthinder - 

Felkonstruerad vägbula - Togs genast bort vid 

lindrig olycka - något skadestånd blir det inte 

eftersom vi snabbt tar bort vägbulan när vi får 

kännedom om problemet. Inte fråga om 

vårdslöshet - Vägentreprenören finner sig i att 

inte få betalt för den felkonstruerade vägbulan.

31

3 - 2015 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2015 Sök driftbidrag på nätet Aktuellt Nu kan föreningar söka bidrag från Trafikverket 

digitalt - Kontrollera och uppdatera - använd inte 

gamla blanketter

5

3 - 2015 Erixon - ny hövding för Trafikverket Aktuellt Regeringen har utsett Lena Erixon, 55, till ny 

generaldirektör i Trafikverket. Hon efterträder 

5

3 - 2015 Enskild färjelinje kan bli statlig Aktuellt Ornöfärjan - länge drivits i enskild regi - 

Färjelinjen borde vara allmän - slutgiltigt beslut 

lär dröja

7

3 - 2015 Kattegattleden – cyklisternas Highway 1 invigd Aktuellt Sveriges första nationella cykelled. Flera enskilda 

väghållare medverar i projektet och upplåter sina 

vägar - främjar cykelturismen i Sverige - pengar 

till asfaltering.

9

3 - 2015 Helhetsintrycket viktigast när Nils-Olov synar vägar - 

Trafikverket synar enskilda vägar som får statligt bidrag.

Reportaget Trafikverket inspekterar regelbundet alla enskilda 

vägar som får statsbidrag. - Långsiktig 

underhållsplan - Fler får dela på kostnaderna - 

Bidrag till upprustning - Inspektion vart femte år - 

sjunkande kunskapsnivå - uppkopplad mot 

vägdatabasen - Helhetsintrycket viktigast

10



3 - 2015 Vem ska ansvara för vägbelysningen i Ölsjön? Förvaltning Vad ska styrelsen göra om en medlem låter sätta 

upp en vägbelysning på eget bevåg och vem ska 

ansvara för anläggningens framtida drift sätta 

upp en vägbelysning och underhåll? - Nordanbro-

Ölsjövägens SFF, Hassela - Asfaltering väcker 

frågor - Vem ska ansvara för belysningen? - 

Beläggningen är föreningens ansvar - men inte 

belysningsanläggningen

16

3 - 2015 Följ alltid anläggningsbeslutet Juridik En av styrelsens viktigaste uppgifter är att 

bevaka att föreningen verkar inom 

anläggningsbeslutets ramar. Börjar föreningen 

ägna sig åt fel saker kan styrelsen bli 

skadeståndsskyldig. Vad säger lagen? - Vad är 

främmande verksamhet? - Teknisk förnyelse av 

anläggningen - Föreningen som fastighetsägare - 

Styrelsen kan bli skadeståndsskyldig

18

3 - 2015 Så hittar du föreningens lantmäterihandlingar på nätet Lantmäteri Lathund - till lantmäteriets hemsida 

lantmateriet.se

20

3 - 2015 Mot mörkare tider - Tips inför vintern Vägteknik REVs vägingenjör Leif Kronkvist ger tips inför 

vintern - På REVs hemsida - Var noggrann - När 

styrelsen analyseran inkomna anbud - Kom 

också ihåg - Nivån på vinterväghållningen - 

Plogskador - Sist men inte minst

23

3 - 2015 Möt medlemsförening 11 100 REV-nytt REVs medlemsantal ökar stadigt. Byträsk 

utfartsväg samfällighetsförening

i Överkalix blev medlem i juni 2016. - Roligt lära 

nytt - ny förrättning ger klarhet - alla får vara med 

att betala

25

3 - 2015 Höstens kurser för styrelseledamöter REV-nytt Kunskap är viktigt. Anmäl er till kurser på REVs 

hemsida.

27

3 - 2015 Konsult kan sköta styrelsearbetet Lantmäteri I Finland - specialutbildade konsulter s.k. 

vägdisponenter - REV har tittat närmare på finska 

modellen - modellen kan vara intressant för 

föreningar som har problem att bemanna 

styrelser… - revidera stadgar - ytterligare 

information på vår hemsida .

27

3 - 2015 Sanningen kommer fram – förr eller senare Krönika Barbro Zetterberg är inte bara egenföretagare, 

språkvårdare, taxägare och ordförande i en 

vägförening - hon är också Bulletinens nya 

31

2 - 2015 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2015 Aktuellt Aktuellt Hotade ordförande i vägföreningen - dömdes till 

böter - spelade in hoten på telefon - Enskilda 

väghållare i Vellinge ska få ökat stöd

5

2 - 2015 "Byst" i borås när REV höll kongress Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-

STÄMMA 2015

Stora salen i Grand Hotel, Borås, var fyllt till sista 

plats när REVs ordförande Uno Jakobsson 

öppnade 2015 års kongress med 

förbundsstämma. - På kongressen diskuterades 

inte bara Finlandsmodellen och hur enskilda grus- 

och asfaltvägar kan förvaltas. Även utbyggnaden 

av digitala motorvägar på landsbygden fick stort 

utrymme - (Bredband - Byanätsforum)

6

2 - 2015 Driftbidrag i ny skepnad Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-

STÄMMA 2015

Om Trafikverkets nya modell för att beräkna 

driftbidrag till enskilda väghållare - Föreningar i 

söder vinnare när statligt driftbidrag beräknas på 

nytt sätt. Samma regler i hela landet! Förenklad 

modell underlättar för alla. 

Läs mer i boschyren "Ny beräkningsmodell för 

årligt driftbidrag till enskilda vägar " - 

www.trafikverket.se. - föreläsare Carl-Gustav 

Andersson/TRV

8

2 - 2015 Finlandsmodellen i fokus Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-
Företrädare för Lantmäteriet och REV möttes i 

diskussion. - Varför Lantmäterier är skeptiska till 

11

2 - 2015 Ta hjälp av kronofogden Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-

STÄMMA 2015

Tveka inte att driva in obetalda årsavgifter med 

kronofogdens hjälp. - förfarande - använd mall på 

REVs hemsida - Föreläsare Karin Hammarlund, 

Lindhés advokatbyrå.

12

2 - 2015 Slitageavgift engagerar Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-

STÄMMA 2015

Seminariet om slitageersättning var det mest 

välbesökta på kongressen. - Hur bräknar man 

slitageersättning? - krångligt - mycket att tänka 

på - önskan om Tema-nummer - Föreläsare - 

Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå

13



2 - 2015 FÖRBUNDSSTÄMMAN - Många beslut på livad stämma Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-

STÄMMA 2015

Förbundsstämman fattade beslut om oförändrad 

medlemsavgift - behandlade även två angelägna 

motioner från Långvikens vägsamfällighet på 

Blidö - frågan "Hur ska vägen värderas?" - Hur 

mycket är en suppleant värd? - Ny Valberedning 

utsedd.

14

2 - 2015 Röster från kongressen Tema - Kongress 

med FÖRBUNDS-

STÄMMA 2015

Medlemsröster från Borås… Bra idé delta i 

kongressen och få imformation och lyssna till 

andra föreningars erfarenheter - väldigt intressant 

- etc.

16

2 - 2015 Tillåtet betala årsavgift med arbete Juridik Samfällighetsföreningar kan låta medlemmar få 

betala årsavgift med arbetsinsatser. Det visar en 

färsk dom i Mark- och Miljööverdomstolen. - Hur? 

- i stadgar - sista ordet inte sagt eftersom domen 

har överklagats till Högsta domstolen

19

2 - 2015 Förenklingar i Anläggningslagen Juridik REVs lantmätare Per Nilsson redogör för nya 

regler och hur de påverkar föreningarna.

20

2 - 2015 Säker användning av motorsåg Förvaltning Säker användning av motorsåg - 

Motorsågskörkort? - fr o m 1 januari 2015 - etc. 

22

2 - 2015 Dags att röja i vägområdet Förvaltning Röjning i vägområdet - ansvar hålla vägområdet 

fritt från växtlighet - Får inte ta bort växtlighet på 

tomtmark - skiss

22

2 - 2015 Nu är vi fler än 11 000 medlemsföreningar REV-Nytt Bulletinen har träffat ideella vägföreningen 

Freadalsvägen i Halland, ny medlem i REV

25

2 - 2015 Höstens kurser för styrelseledamöter REV-Nytt Anmäl er till höstens kurser på www.revriks.se 27

1 - 2015 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2015 Vanligt med arvode - men beloppen varierar Tema - 

STYRELSE-

ARVODEN

Resultatet av bulletinens enkät om 

styrelsearvoden i väg- och 

samfällighetsföreningar presenteras i ord och 

4

1 - 2015 Rimligt att styrelsearbete arvoderas Tema - 

STYRELSE-

ARVODEN

Vad är ett rimligt styrelsearvode? Hur hanterar 

man lämpligast förslag om arvode på en 

stämma? Advokat Uno Jakobsson, ordförande i 

8

1 - 2015 Styrelsearbete kan ersättas på olika sätt Tema - 

STYRELSE-

ARVODEN

Bulletinen har talat med företrädare för sex väg- 

och samfällighetsföreningar om hur de valt att 

ersätta eller inte ersätta styrelsefunktionärernas 

arbete.

10

1 - 2015 Arvodet är alltid skattepliktigt Tema - 

STYRELSE-

ARVODEN

Bulletinen går igenom vilka regler som gäller  för 

föreningen och den som tar emot ekonomisk 

ersättning:

14

1 - 2015 Förvaltning av grönområde Juridik REVs medlemmar ställer många frågor om 

skötsel och förvaltning av grönområden. 

Karin Hammarlund och Bengt Nydahl, Lindhés 

Advokatbyrå, reder ut vad som gäller.

16

1 - 2015 Fråga juristen - Vad bör föreningen göra vid tjällossning? Juridik Vad bör föreningen göra vid tjällossning? - Vad 

gäller skylt - begränsa tung trafik?

23

1 - 2015 Välkommen till förbundsstämman i Borås

14-15 mars

Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

REVs kongress och förbundsstämma 2015 - Info 

om REVs kommande stämma i Borås.

18

1 - 2015 Program Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

REVs kongress och förbundsstämma 2015 - 

Program

19

1 - 2015 Seminarier för ökad kunskap Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

REVs kongress och förbundsstämma 2015 - 

Vilka semiarier finns?

20

1 - 2015 Anmälningsblankett Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

Anmälningsblankett - stämma 2015 - och priser - 

anmälan kan också göras på vår hemsida - ange 

medlemsnummer!

21

1 - 2015 Är Finlandsmodellen verkligen lösningen? Lantmäteri Hans Rosén, Lantmäteriet, ger sin och 

myndighetens syn på REVs förslag till en 

lagändring som ska göra det möjligt för 

föreningarna att själva ändra andelstal. 

(Finlandsmodellen)

24

1 - 2015 REVs kommentar om Finlandsmodellen Lantmäteri REVs kommentar om Finlandsmodellen - REV-

Bulletinen nr 1 - 2015

26

1 - 2015 REVs nye lantmätare på plats REV-NYTT Möt Per Nilsson, som är medlemsföreningarnas 

nya stöd i Lantmäteriärenden

28

1 - 2015 Vårens kurser för styrelseledamöter i väg- och 

samfällighetsföreningar

REV-NYTT Vårens kurser - 2015 31

4 - 2014 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela



4 - 2014 Ekeberga-Översta Vägsamfällighet Förvaltning Samlad information underlättar 

generationsväxling i styrelsen, Ställs andra krav, 

eget ansvar skapar engagemang, går runt på 

driftbidrag, lättillgänglig information, säkrare 

förbindelser med fiber.

4

4 - 2014 Vägdisponent Förvaltning Problem att bemanna styrelsen? Professionell 

Vägdisponent kan det vara lösningen?, Finländsk 

modell är förebild, avlönade, gör allt 

administrativt arbete,  fördelar - och nackdelar, 

fler skulle kunna tjäna på välutbildade konsulter

26

4 - 2014 Hur gammal kan en plasttrumma bli? Vägteknik plasttrumma, första stora plasttrumma har fyllt 15 

år, plåttrummor rostar, förberedelsearbete 

mycket viktigt, hur lång livslängd har en 

plasttrumma? 25-50 eller 100 år? - besök hos 

Östra Hunghults SFF

10

4 - 2014 Styrelsens ansvar Juridik Styrelsens ansvar, Styrelseansvarsförsäkring, 

styrelsen ansvarar när stämman inte är samlad, 

ansvarsfrihet, fråga om ansvarsfrihet avgöras 

med enkel majoritet, styrelseledamot ska inte 

delta i beslutet om ansvarsfrihet, när kan ansvar 

uppkomma?, tredje man, brottsligt agerande 

bryter beslut om ansvarsfrihet, Skulder, skatter 

och avgifter, styrelseledamot som reserverar sig 

mot beslut, Suppleanters och adjungerade 

ledamöters ansvar, hur man gör för att minska 

risken för personligt ansvar, avslutande ord 

8

4 - 2014 Fråga Juristen - Vad tänka på inför årskiftet? Juridik Föreningens räkenskapsår löper från 1 jan-31 

dec, vad ska vi tänka på nu inför årsskiftet?, 

kontrolluppgift blankett KU10 på Skatteverkets 

hemsida - vad gäller?, momsintyg till medlemmar 

som är näringsidkare, skatteinbetalning och 

inbetalning av arbetsgivaravgift för arvode etc.? - 

exempel, OBS - procentsats för 2015 kan vara 

annorlunda

29

4 - 2014 Finlandsmodellen - lägesrapport REV-Nytt Finlandsmodellen - lägesrappport, Vad är 

finlandsmodellen?, Finlandsmodellen i Sverige - 

lokalt ansvar för andelstalsförteckningarna, 

Konsekvensanalys av föreslagen ändring, REVs 

kommentar - Lägesrapport

14

4 - 2014 Året som gått - verksamheten 2013-2014 REV-Nytt Året som gått 2014 - REVs medlemsutveckling, 

REV-Bulletinen, Rådgivningen, den utåtriktade 

verksamheten, EVA-REV - en handbok i 

toppklass, vad händer 2015?

16

4 - 2014 Enkät om stämmodeltagande Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

Vad tidigare deltagare på REVs förbundsstämma 

anser: demokratin vinner på stämmodeltagande, 

medlem som varit med på minst 10 REV-

stämmor, stämmodeltagande är fortbildning, man 

träffar kunniga människor och kan utbyta 

erfarenheter, 

18

4 - 2014 Välkommen till stämman 2015 Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

In stämman 14-15 mars, 2015 i Borås. 

debatt om finlandsmodellen och många 

seminarier, Bonus för besökare - nya EVA-REV

20

4 - 2014 Stämman 2015 - Program Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

Program 14-15 mars, 2015 - Förbundsstämman i 

Borås

21

4 - 2014 Stämman 2015 - Seminarier Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

Program för Seminarier - Val av seminariet 22

4 - 2014 Stämman 2015 - Anmälan Tema - 

FÖRBUNDS-

STÄMMA

Anmälningsblankett - om man inte gör sin 

bokning via vår hemsida

23

3 - 2014 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

3 - 2014 Singelolyckor Tema - TRAFIK-

SÄKERHET
Trafiksäkerhet, statistik från Transportstyrelsen, 

färre dör i trafiken, STRADA-registret, 

dödsolyckor på enskilda vägar, singelolyckor 

dominerar, olyckor med fyrhjulingar ökar, 

plankorsningar en fara, Nollvisionen, statistik

4



3 - 2014 4-hjulingsolyckorna måste minska Tema - TRAFIK-

SÄKERHET
fyrhjulingsolyckorna, Trafikverket presenterar 

strategi för ökad säkerhet, respekterar inte 

körreglerna, inga leksaker för barn, info om 

nedladdningsbart dokument 

www.trafikverket.se/PageFiles/147302/

strategi_fyrhjuling_2013.pdf

8

3 - 2014 Många av plankorsningarna saknar skydd Tema - TRAFIK-

SÄKERHET
väg korsar järnvägsspår, plankorsningar, Statistik 

från REVs enkätundersökning ang. 

skyddsanordningar vid 2843 plankorsningar, fara 

dimma och solsken, svårtolkad ljussignal kan 

bytas ut, dåligt skydd, Trafikverket hänger inte 

med, REV ställer krav på ökad säkerhet, GNS 

Järnväg – ett forum - säkerhetsfrågor på och 

kring järnvägstrafiken

11

3 - 2014 Väghållarens ansvar för trafikolyckor Tema - TRAFIK-

SÄKERHET
väghållarens ansvar, avgörs från fall till fall, 

skadestånd på grund av halka, mängden trafik 

avgör lämplig standardnivå, medlemmar avgör, 

REV-försäkring skyddar föreningen och dess 

styrelse

14

3 - 2014 Checklista för ökad trafiksäkerhet Tema - TRAFIK-

SÄKERHET
checklista - ökad säkerhet, snabba åtgärder, 

regelbunden tillsyn av vägnätet, långsiktig plan 

för drift och underhåll, grus eller asfalt?, slåtter 

16

3 - 2014 Thorstens kamp för ökad trafiksäkerhet har gett resultat Tema - TRAFIK-

SÄKERHET
Hemma-hos reportage: Östra Beddinge Strands 

VF, gupp gjorde susen, kommunen sa nej till 

lägre hastighet…, …då satsade föreningen på 

20

(24 i pdf)

3 - 2014 Höstens kurser REV-Nytt Höstens kurser 2014 19

(23 i pdf)

3 - 2014 Hur göra med skrotbilen? Juridik och 

Förvaltning
Skrotbilar, dumpas, Lagen och förordningen om 

flyttning av fordon, 

kommunen och myndighetsbeslut, hantering av 

skrotbilsärende

22

(26 i pdf)

3 - 2014 Mark- & miljööverdomstolen i nytt avgörande Juridik och 

Förvaltning
Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att 

samtliga delägare i en fastighet som är delaktig i 

en samfällighet måste enas i ett överklagande av 

stämmobeslut, klandra, 

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2014:16, 

mål nr F234-14

29

(33 i pdf)

3 - 2014 Vatten- & avloppsprojekt Juridik och 

Förvaltning
utbyggnad av gemensamt vatten och avlopp, 

kommun eller enskild regi, lite om själva 

tekninken, självfall eller tryckavlopp, frostfritt djup 

eller i isolerlåda, Mer än vatten och avlopp?, 

genomförande, genomförande- och 

återställandeavtal, deltagande i projektet, 

garantibesiktning

30

(34 i pdf)

2 - 2014 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2014 REVs frågor till partierna Tema - 

VALET 2014
REVs frågor till partierna 4

2 - 2014 Miljöpartiets svar Tema - 

VALET 2014
Miljöpartiets svar - på REVs frågor till partierna 6

2 - 2014 Centerpartiets svar Tema - 

VALET 2014
Centerpartiets svar - på REVs frågor till partierna 7

2 - 2014 Vänsterpartiets svar Tema - 

VALET 2014
Vänsterpartiets svar - på REVs frågor till 

partierna

8

2 - 2014 Kristdemokraternas svar Tema - 

VALET 2014
Kristdemokraternas svar - på REVs frågor till 

partierna

9

2 - 2014 Socialdemokraternas svar Tema - 

VALET 2014
Socialdemokraternas svar - på REVs frågor till 

partierna

10

2 - 2014 Sverigedemokraternas svar Tema - 

VALET 2014
Sverigedemokraternas svar - på REVs frågor till 

partierna

12

2 - 2014 Folkpartiets svar Tema - 

VALET 2014
Folkpartiets svar - på REVs frågor till partierna 13

2 - 2014 Nya moderaternas svar Tema - 

VALET 2014
Nya moderaternas svar - på REVs frågor till 

partierna

14

2 - 2014 REVSs kommentarer Tema - 

VALET 2014
REVSs kommentarer till partiernas svar på REVs 

frågor

16

2 - 2014 Sommar, sol och... parkeringselände? Juridik Rätten att stänga av vägen, regler för parkering, 

enskilda väghållares rätt att reglera 

parkeringsfrågor, 

Faktaruta - kontrollavgift vid parkering i strid med 

förbud? - ur Sveriges Kommuner och Landstings 

bok "Här slutar allmän väg"

18



2 - 2014 Att tänka på efter föreningsstämman Juridik Konstituerande styrelsemöte, stämmoprotokoll, 

beslut om uttaxering tagits, stämmobeslut, 

förändringar i styrelsesammansättning - vilka ska 

meddelas, löpande förvaltning

20

2 - 2014 Rättsskydd då föreningen är i tvist Juridik försäkringsskydd i REVs medlemskap, tvist, 

dokumentera tvisten, vilka domstolar, 

rättsskyddet gäller inte småmål, vad ersätts, vad 

täcks inte, vad gäller vid förlikning, hur stort är 

rättsskyddet, vad ska föreningen göra som är i 

tvist, faktaruta 2014 - presentation Svedea

28

2 - 2014 Effektiv lagning av tjälspricka Vägteknik Tjällossning, tjälspricka, hur undvika upprepning 

av tjälspricka, laga långsiktigt, urgrävning och 

återfyllning - skiss på väg i profil

22

2 - 2014 Hög tid för dammbindning Vägteknik Reportage, tillformning av vägarna, samordna 

uppdrag, höga kostnader för vägföreningen, 

kalciumklorid

24

2 - 2014 Lag 2013:488 Lantmäteri fastighetsregistret rensas från en mängd

inskrivningar som i dag tynger registret och

gör det svårarbetat - 

Lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i 

fastighetsregistret, inskrivning i 

fastighetsregistret av nyttjanderätt eller servitut 

beviljat före 1 juli 1968 ska stå kvar endast om 

en anmälan om förnyelse görs - senast 31 dec 

2018 - se artikeln.

31

2 - 2014 Höstens kurser - 2014 Höstens kurser Aktuella kurser hösten 2014 34

1 - 2014 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

1 - 2014 Ansvar och åtaganden för skötsel av 

vägbelysningsanläggningar

Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Ansvar och åtaganden - skötsel av 

vägbelysningsansläggningar, 

anläggningsansvaret

4

1 - 2014 Ecodesigndirektivet Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Ecodesign-direktivet och ny teknik, 

Ecodesignkravet, de mest energislösdande 

produkterna förbjuds, göra en plan och en budget 

för byte av lampor/armaturer

5

1 - 2014 Måste vägbelysningen alltid stå nämnd i 

anläggningsbeslutet?

Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: nämnd anläggningsbeslutet - det 

beror på, nyinvestera

6

1 - 2014 Belysningsanläggningen - vad säger lagar och regler? Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Elektriska anläggningar, Ellagen 

(SFS 1997:857) - Upphandling, drift och 

underhåll, elsäkerhet, arbetmiljö- och 

samordningsansvar, Dokumentation, om 

vägbelysning ägs av annan part eller ägandet är 

delat

7

1 - 2014 Effektivisering och minskning av elförbrukning genom 

styrning

Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Effektivisering & minskning av 

elförbrukning genom styrning - trefasmodell, 

rörelsedetektorer, inmonterade avkännare, 

dämpa/dimma, solcellsteknik, kostnader och 

besparingar, energiåtgång minskar med upp till 

50%

12

1 - 2014 Hållbara alternativa belysningslösningar på befintliga 

stolpar

Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: alternativa belysningslösningar på 

befintliga stolpar

13

1 - 2014 Kreosotstolpar - nu och i framtiden Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Kreosotstolpar, Om kreosot 

förbjuds, PBT-utsläpp, alternativ till 

kreosotstolpar

14

1 - 2014 Ny vägbelysning - hur väljer man och hur miljövänlig är 

den?

Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Tänka på, kostnader och livslängd 

- Testprojekt Kungsholmsstrand, Länkar

16

1 - 2014 Österskär tar kontroll över vägbelysningen Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Österskärs Vägförening, 

Höga elräkningar, inga bidrag, bort med 

kvicksilverlamporna, rejält sänkta kostnader, 

stålstolpar ersätta trä?

18

1 - 2014 Vägbelysning kan väcka heta känslor Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Sjövretsvägens SFF, Investering, 

grannfejd, billigare lösning?

22

1 - 2014 Checklista för vägbelysningsprojekt Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: checklista, utöver myndighetskrav, 

på REVs hemsida mer utförlig efter inloggning 

som medlem

23

1 - 2014 Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning: Tänka på vid upphandling, var får 

stolparna stå, 

24

1 - 2014 Ljus eller inte? Tema - 

BELYSNING
Vägbelysning:Ljus eller inte, vem avgör, ökar 

säkerheten, alla gillar inte ljus, mycket att fundera 

på

25



1 - 2014 Att tänka på inför föreningsstämman Juridik Föreningsstämma, kallelse och dagordning, 

motioner, revisionsberättelse, närvaro på 

stämman; avprickning och röstlängd, valfrågor, 

26

1 - 2014 Fråga juristen :

Får en enskild väghållare begränsa trafiken på vägen?

Juridik Får en enskild väghållare begränsa trafik?, 

trafikförordningen 10 kap 10§, om statsbidrag?, 

sätta ned totalvikt i tjällossningstider, anmälan till 

27

1 - 2014 Hur påverkar tunga transporter våra vägar? Vägteknik påverkan, tunga transporter, tyngre fordon, olika 

typer av slitage, utmattningskador, sätta ner 

totalvikten - se också föregående artikel

28

1 - 2014 Upphandling av väghållningstjänster Vägteknik Upphandling, glöm muntliga avtal, så här kan 

man gå tillväga, 

"lathundar" förfrågningsunderlag på REVs 

hemsida under mallar/avtal

29

1 - 2014 Ny beräkningsmodell för statsbidrag till enskild 

väghållning

REV-Nytt ny beräkningsmodell, statsbidrag,

gemensam prislista för hela landet, 

3 klimatzoner, 3 trafikklasser

30

1 - 2014 Möjlighet att gratis få oregistrerade, lantmäteriförrättade 

vägföreningar registrerade

REV-Nytt gäller enbart oregistrerade, förrättade 

vägföreningar (redan förrättade men före 1974), 

anmäl intresse senast utgången av 2014, 

fördelar med registrering

31

1 - 2014 Sök anslag från Länstransportplanerna 2014-2025 REV-Nytt Söka bidrag?, Länsstyrelsen i vissa län och 

regioner efterlyses olika objekt inom enskilda 

vägnätet där man kan bidra med stöd till 

upprustning

32

1 - 2014 Vårens kurser REV-Nytt våren 2014 - nu ej aktuellt 36

4 - 2013 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

4 - 2013 Dagvatten diskuteras i Vellinge Övrigt diskussioner vägföreningar-kommun, saknar 

system för dagvatten, problem med 

översvämningar, brist på diken, rötter skadar 

vägarna, dagvattensystem behövs, problem med 

gamla rör, oklar ansvarsfördelning, vem ska 

sköta dagvattenanläggningen, Och hur löser ni 

detta, Stora investeringar behövs, ...men vem 

ska betala, dyrt för fastighetsägare, dialog 

behövs, kommen fattar beslut i januari. + Egen 

pumpstation har minskat översvämningar hos 

Ljungskogens VF, Falsterbonäset

4

4 - 2013 Se upp för oseriösa företag Juridik Tänk efter före!, telefonförsäljning, säljbesök, 

förtryckta utskick, bluffakturor, krav från 

kronofogden, är du osäker, anlita juridisk hjälp, 

firmatecknare, ångervecka gäller inte väghållare, 

varningslistor, använd papperskorgen, drabbats 

av nummerupplysningen.se - vad göra?

12

4 - 2013 Det kan bli dyrt att sätta upp stolpar i föreningens 

vägområde

Juridik Fastighetsägare satte upp stolpar i föreningens 

vägområde, ärendet gick till domstol, kostsam 

strid, fastighetsägaren förlorade, skiss på 

grundläggande vägbegrepp, vägområde

22

4 - 2013 Vad gör man om en fastighetsägare inte betalar avgiften Juridik samfällighet kan direkt ansöka om verkställighet 

hos Kronofogden, hur processen går till, 

Formalian är viktig, gör om - gör rätt, När är 

uttaxeringen rättsligt bindande, mer information 

på REVs hemsida

26

4 - 2013 Väghållare fick rätt mot kronofogden Juridik Kronofogdeavgiften felaktigt uppförd i 

förmånsrättsordningen från kronofogdens sida

26

4 - 2013 Ta vara på gammal asfalt Vägteknik Asfalt kan återvinnas till 100%, så går 

återvinningen till, användning av 

återvinningsmassor

16

4 - 2013 Information från REVs försäkringsgivare Försäkring Tips från REVs försäkringsbolag, växtlighet vid 

sidan av vägområdet, Vinterväghålling och 

halkskador, försäkringen

20

4 - 2013 Halvtid för förbundets verksamhetsperiod REV-Nytt Medlemstillströmningen, den utåtriktade 

verksamheten, Kursverksamheten, vad händer 

2014?

14

4 - 2013 Trafikverkets enkät om tillgänglighet och expertstöd REV-Nytt 234 REV-medlemmar som haft mer kontakt med 

Trafikverket än att bara skicka ansökan om 

bidrag, Positivt resultat

24

4 - 2013 Vårens kurser REV-Nytt Orter och Datum, hur anmäla sig 30

3 - 2013 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela



3 - 2013 Det kan gå vilt till ibland på den enskilda vägen Juridik Viltolyckor, Nationella viltolycksrådet NVR - 

viltolycksstatistik 2012, juridiskt ansvar?, hur 

minska risk, varningsskyltar, när störst risk, om 

olyckan är framme, jakt vid och på väg, faktaruta, 

intervju med verksamhetsledare i NVR 

4

3 - 2013 Fråga juristen Juridik Moms, Kan samfällighetsföreningen kräva in 

moms-pengarna som näringsidkarna i föreningen 

får tillbaka? - momsintyg

16

3 - 2013 Dustex som dammbindningsmedel Vägteknik Dammbindning, Gotlands saltfria vägar, 14

3 - 2013 Förebygg olyckor på er väg genom att märka ut 

vägskador

Vägteknik Förebygga olyckor, märka ut vägskador, 

vägmärke A40 med tilläggstext, 

avstängningsanordningar, vad är viktigt utifrån 

väghållarperspektiv

17

3 - 2013 Hur mycket är en väg värd Lantmäteri Hur mycket är en väg värd - Ny fastighets 

inträde/utträde i föreningen - 39§ 

Anläggningslagen

12

3 - 2013 Rapport från projektet med omprövningsförrättningar Lantmäteri Projekt - omprövningsförrättningar, 5 

testförrättningar

18

3 - 2013 Höstens kurser REV-Nytt Kursorter - kurstillfällen hösten 2013 - REV-kurs 

1, REV-kurs 2

11

3 - 2013 Presentation av REVs styrelseledamot Anders Lundell REV-Nytt Presentation av REVs styrelsemedlem - Anders 

Lundell

16

3 - 2013 Information om REVs hemsida REV-Nytt Guide till REVs hemsida, Kansliet arbetar 

kontinuerligt för att göra REVs hemsida 

användarvänlig,

20

3 - 2013 Sammanställning av enkät, broar och järnvägskorsningar REV-Nytt Vårens två enkäter sammanställda, Broar resp. 

Järnvägskorsningar, 397 kompletta svar (107 

resp. 290), problem och erfarenheter, typ av 

broar, inspektion, Trafikverket, 

22

2 - 2013 Detta nr finns att läsa på vår hemsida hela

2 - 2013 Rapport från REVs kongress - med Förbundsstämma 8-9 

mars

Tema - 

KONGRESS 

2013

Förbundsstämman 2013, rapport - samt 

presentation nya styrelsemedlemmar

4

2 - 2013 Grusvägsunderhåll – från seminariet på REVs kongress Väghållning Diken och dikesrensning, Vägtrummor och 

sidotrummor, Skador på Grusvägen, potthål, 

korrugeringar, bärighetsskador, ytuppmjukning, 

tjäskott, Grushyvling/Sladdning

10

2 - 2013 Trafikregler och vägmärken – från seminariet på REVs 

kongress

Väghållning Hur man får folk att köra som folk, förbud mot 

trafik eller viss trafik, trafikföreskrifter, fysiska 

åtgärder

14

2 - 2013 Vägdag med Svevia och REV Väghållning Svevia visade en metod att förstärka en befintlig 

grusväg med bärighetsproblem. 

20

2 - 2013 Huvudmannaskap Vem ska sköta vägen? – från 

seminariet på REVs kongress

Juridik Huvudmannaskap, ansvar för skötsel av väg, 

vägledande domslut

12

2 - 2013 Ridning på enskilda vägar. Vad gäller? Juridik Hästar, ridning, allemansrättens gränser, skyltar, 

skador, kommersiell eller organiserad 

verksamhet, travhästar, varningsskyltar, hästskit, 

dialog och överenskommelse

16

2 - 2013 Enskilda väghållares strävan att få rätt Juridik Klissvägens SFFs  kamp mot felaktigt debiterade 

lantmäterikostnader - Lundvägens VSs trassel 

med kronofogden - Frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen i Brastad-Östebo VS

22

2 - 2013 Fråga juristen Juridik Motorsågskörkort, Röjning, Nya regler kring 

användandet av motorsåg och röjsåg, måste 

man ha motorsågskörkort? - När gäller 

försäkringen via REV i samband med 

24

2 - 2013 Höstens kurser REV-Nytt REV-kurserna hösten 2013 - Datum och orter 25

1 - 2013 Fr.o.m. detta Nr.: 

Detta Nr. finns att läsa på vår hemsida

hela

1 - 2013 Enskild väghållning i svensk historia 1200-2010 - DEL 4: 

Enskild väg på agendan

Tema HISTORIA REVs historia - 1960-talet fram till nutid 4

1 - 2013 Bredbandsutbyggnad i Sverige - Hur berörs 

vägföreningar?

Väghållning Bakgrund - Vad kan vägföreningen göra - avtal - 

Förvaltningsformer - stödorganisation - Rätt till 

bredband i föreningens vägområde

10

1 - 2013 Hemmahosreportage i Tomtaholms nya ssf i 

Söderköping.

Väghållning Tomtaholms nya SFF - hemma hos reportage vid 

Hösthyvling av grusvägen

22

1 - 2013 Finlandsmodellen för vägförvaltning Väghållning Brev andgående Finlandsmodellen - från Anders 

Wikholm, Ekenäs i Finland - 

24

1 - 2013 Syssloman – när allt annat misslyckats? + Fortsättning 

2013

Juridik Syssloman - hitta styrelse, men till dess … - 

Bästa lösningarna förbrukade - Vad hände sen? -  

fortsättning 2013 ( från Bullen 2/2012)

26

1 - 2013 2012 - Året som gått REV-Nytt REVs ordförandes reflektioner på REV - 2012 12



1 - 2013 Vårens kurser REV-Nytt Kursorter - Våren 2013 21

1 - 2013 Transportforumsmässa i Linköping REV-Nytt REV representerade på VTI mässan i Linköping 

9-10 jan 12013

28

1 - 2013 REVs kongress med förbundsstämma TEMA - kongress 

2013
Inför Förbundsstämman 9-10 mars 2013 - 

Sollentuna - föredragshållare - program - 

seminarier - anmälan etc.

14

4 - 2012 hela

4 - 2012 Enskild väghållning i svensk histiora 1200-2010 - DEL 3: 

Massbilism, folkhem och enskild väghållning

Tema HISTORIA REVs historia - och kortfattat om 

väglagstiftningen fram t o m 1974

4

4 - 2012 Vad händer med våra broar? REV-Nytt Uppföljning ang. broar 10

4 - 2012 Hur minskar vi antalet olyckor i plankorsningar? REV-Nytt Vad kan föreningarna göra för förebygga/minska 

antalet olyckor i korsning järnväg-väg

11

4 - 2012 Omprövningsförrättningarna lägesrapport oktober 2012 REV-Nytt 5 testförrättningar är igång 23

4 - 2012 Vägföreningarnas syn på Finlandsmodellen REV-Nytt Finlandsmodellen - andelstal - Svar på Enkät - 

september 2012

28

4 - 2012 Regn, regn och åter regn… Juridik Regn, vatten, översvämmningsskador, rättsfall, 12

4 - 2012 Replik: Slitageersättning vid slutavverkning Lantmäteri Holmen Skog/Brevik Skog/SCA:s Reaktion på 

Nils Blohms artikel i REV-bulletinen 4, 2011

14

4 - 2012 REVs Svar på brev: Slitageersättning vid slutavverkning Lantmäteri REVs svar på brev från Holmen Skog/Brevik 

Skog/SCA:s - Deras Reaktion på Nils Blohms 

artikel i REV-bulletinen 4, 2011

15

4 - 2012 REVs kongress med förbundsstämma Tema - 

KONGRESS 

2013

Förbundsstämman i Sollentuna 9-10 mars, 2013 16

4 - 2012 Tekniskt seminarium hos Tetra Chemicals Vägteknik Seminarium - kalciumklorid, 

dammbindningsmedel - Doktorand Karin 

Edvardssons text - delar av svensk 

sammanfattning av doktorsavhandling - 

reflektioner

24

4 - 2012 Dustex Vägteknik Lignosulfonater, dammbindning 26

4 - 2012 Lergranulatsmetod Vägteknik grusvägar - grusslitlager - Förläng livslängden 

och motståndskraften - inblandning av lergranulat

26

4 - 2012 Inkommen skrivelse från Lantmäteriet:     Varför behövs 

styrelseuppgifter i Lantmäteriets register?

Lantmäteri Föreningarna uppmanas hålla sina uppgifter i 

Lantmäteriets register uppdaterade

32

3 - 2012 hela

3 - 2012 Enskild väghållning i svensk historia 1200-2010 - DEL 2:   

Industrialisering, urbanisering och den enskilda vägen

Tema HISTORIA Enskild väghållning, Historia - del 2 : 4

3 - 2012 Slitageersättning vid skogsavverkning Lantmäteri Slitageersättning, skogsavverkning 10

3 - 2012 ETT-projektet, Längre lastbil ger 20% lägre utsläpp Vägteknik ETT-projektet - Längre lastbil - lägre utsläpp 11

3 - 2012 Grusvägar skötseltips Vägteknik GRUSVÄGAR - skötsel - bibehålla och återställa 

vägens egenskaper - hyvla, grusa, 

dammbindning, röjning, dika, kantskära, flickning, 

packning

12

3 - 2012 Examensarbete: Svenska vägsamhälligheter i ett 

internationellt perspektiv

REV-Nytt Examensarbete - Thyra Larsson - Svenska 

vägsamfälligheter i ett internationellt perspektiv

16

3 - 2012 Höstens kurser - 2012 REV-Nytt 19

3 - 2012 Nöjd-kund-mätning: Vad tycker medlemmarna om REV? REV-Nytt Svar på Medlemsenkäten 2012 - om REV 20

3 - 2012 Tips om hur man får en lyckad stämma Förvaltning Föreningsstämman - tips - förberedelse - under 

stämman - efter stämman

24

2 - 2012 hela

2 - 2012 Enskild väghållning i svensk historia 1200-2010 - DEL 1:   

I begynnelsen var alla vägar enskilda

Tema HISTORIA Enskild väghållning, Historia - del 1 4

2 - 2012 Ideella föreningar, stadgar och organisationsnummer Lantmäteri förening utan lantmäteriförrätttning, ideell 

förening, stadgar, organisationsnummer

10

2 - 2012 Att använda returasfalt som sliplagergrus Vägteknik Brev från medlemsförening 12

2 - 2012 Vattenproblem – Taxinge Södra Vägteknik Brev från medlemsförening, hur hantera igenlagd 

dike och överasfalterad stenkista? 

Fastighetsägare hade inte kontaktat föreningen

26



2 - 2012 Vägområdets gränser – sikt och röjning Vägteknik Ansvar, Planera röjning, oplanerad röjning vid 

öppnande av väg, stormfällning, nedblåsta träd

28

2 - 2012 Missnöjet I Sundsvall Väghållning Sundsvalls kommun lämnar tillbaka skötsel av 

enskild väg - Sundsvall del 3 - inkl. presstopp

14

2 - 2012 Vägbelysningsanläggningar Väghållning Vägbelysning, syfte, ansvar för anläggningen, 

skada på, teknikutveckling, olika belysningar, 

EUs ekodesigndirektiv

18

2 - 2012 Hur kan andelstalen ändras nu och i framtiden REV-nytt Andelstal, Lantmäteriförrättning - REV:s 

lantmätare Nils Blohm överlämnar

förbundets promemoria med

förslag om förenklade regler för de

enskilda väghållarna till riksdagen

16

2 - 2012 Nya rättsfall om uttaxering Juridik Debiteringslängd - rättsutveckling gällande 

stämmans beslut om uttaxering !? - inkl. 

presstopp 

21

2 - 2012 Rättelse av uttaxering Juridik Kronofogden - Formaliamiss - Kan en formellt 

felaktig uttaxering rättas i efterhand? - Ja! - Hur 

man går tillväga - se även artikel i Bulletinen 4-

2011 - Debiteringslängd - Rättelse av uttaxering -

året efter

22

2 - 2012 Syssloman – när allt annat misslyckats? Juridik Kan föreningens stämma inte hitta ledamöter att 

ingå i styrelsen? -  Syssloman, Länsstyrelsen, en 

dyrare lösning för de boende

24

1 - 2012 hela

1 - 2012 Ett broprojekt – från idé till färdig bro Väghållning Nybyggd träbro, reportage, Bergviksholmens sff 12

1 - 2012 Hastighetsbegränsning – vem bestämmer och tar beslut + 

kort om farthinder

Väghållning Hastighetsbegränsning, vägskyltar, farthinder, 

beslut

20

1 - 2012 Dikning Väghållning / 

Tema VATTEN
Dikning, markavvattning, dränering, miljöbalken, 

tekning/skiss dikesdjup, inte vänta för länge - 

tillståndspliktig?

4

1 - 2012 Dagvattenproblem i Vellinge Väghållning / 

Tema VATTEN
Dagvattenproblem, Rapport från Ljunghusens VF 8

1 - 2012 Vatten- och avrinningsfrågor Väghållning / 

Tema VATTEN
ANSVAR, avrinning från vägområde - diken 

utanför vägområde, Naturligt rinnande bäck, 

anlagt dike med/utan huvudman

9

1 - 2012 Grind eller led Lantmäteri Grind, led, vägbom - rätt sätta upp vägbom? + 

Referat av Göteborgs tingsrätts, 

fastighetsdomstolen, dom den 1 juni 2006(Mål F 

7224-05)

18

1 - 2012 Övergivna fordon Juridik Övergivna fordon - Hur hantera frågan? 24

4 - 2011 hela

4 - 2011 Från enskild väg till allmän Väghållning Reportage - Bådahällans samfällighetsförening - 

Vad säger lagen?

4

4 - 2011 Slitageersättning Väghållning Slitageersättning, bakgrund, storlek - transporter 

som inte är inräknad i

fastighets andelstal

24

4 - 2011 Omprövningsförättning Lantmäteri Omprövningsförrättning - Slutrapport - 

arbetsgång

9

4 - 2011 Finlands sätt att hantera andelstal Lantmäteri Skulle samfällighetsföreningarna själva kunna 

ompröva sina andelstal? - I Finland kan 

föreningarna det.

11

4 - 2011 Så gör ni med momsen Juridik Momshantering 20

4 - 2011 Fråga Juristen - Kan en formellt felaktig uttaxering rättas i 

efterhand?

Juridik Kronofogden - Formaliamiss - Kan en formellt 

felaktig uttaxering rättas i efterhand? - se även 

artikel i Bulletinen 2-2012

22

4 - 2011 Stopp för EU-pengar till omprövningsförrättning Övrigt Vart tog EU-pengarna ivägen? 8

4 - 2011 Besök hos Ulf Lidesjö, Gamla Köpstad sff Övrigt "Hemma hos förening"-reportage, Gamla 

Köpstad sff

25

3 - 2011 hela

3 - 2011 Vatten- & avrinningsfrågor Väghållning Vattenfrågor, avrinningsfrågor - belyses 8

3 - 2011 Återvunnen asfalt Väghållning återvunnen asfalt, returasfalt 19

3 - 2011 REVs medlemsförsäkring Juridik Din bästa medlemsförmån - 

medlemsförsäkringen

22



3 - 2011 Lagen om offentlig upphandling Juridik Offentlig upphandling, LOU 26

3 - 2011 Sven om sin tid på REV Övrigt Styrelseordförande i REV går i pension 4

3 - 2011 Problem med Kronofogden? Övrigt Kronofogden, problem, debiteringslängd ej 

framlagd

10

3 - 2011 Hur gick det i Sundsvall – Rapport från mötet Övrigt Sundsvall - möte med ansvariga kommunalråd - 

Sundsvall del 2

28

2 - 2011 hela

2 - 2011 Vinterns upphandling Väghållning vinterväghållning, upphandling 11

2 - 2011 Överlastavgift på enskild väg Väghållning Ett fall i domstol - tjällossning, vägskylt, 4 ton, 

bärighet - lagändring begärdöverlastavgift

25

2 - 2011 Hög tid för röjning och slåtter Väghållning röjning, slåtter 28

2 - 2011 Landsbygdsprogrammet Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

Landsbygdsprogrammet,  Intervju med 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

4

2 - 2011 Översyn av väghållaransvar - Vad händer? Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

Översyn, väghållaransvar 7

2 - 2011 Regelverksöversynen Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

Regelverksöveryn: Brofrågan, Rätt avgränsat 

vägnät, Momsen, - Teckning:  bidragsberättigad - 

ej bidragsberättigad

14

2 - 2011 Grönområden – Vem bestämmer över dessa? Lantmäteri Grönområden, ansvar, Vad gäller?  Hur bör 

grönområdena skötas?

12

2 - 2011 Omprövningsförrättning – Kan föreningen delta i arbetet? Lantmäteri Omprövningsförrättning, bakgrund, projekt 21

2 - 2011 Väg till kopplingsstationer och teknikbodar Lantmäteri Nyttjanderättsavtal, Ledningsrätt 27

2 - 2011 Kommunalt bidrag till enskild väghållning Övrigt vilka regler gäller för de kommunala bidragen 10

2 - 2011 Fastighetsdomstolarna upphör Övrigt Juridik, omorganisation av domstolar 11

2 - 2011 Så fungerar det i Forsa Bruks VS Övrigt "Hemma hos förening"-reportage, Forsa Bruk VS 22

2 - 2011 Personuppgifter i samfällighetsföreningen Övrigt Förtydligande angående PUL 24

1 - 2011 hela

1 - 2011 Grattis alla grusväghållare! - nu har vi en dammbindnings-

doktor

Väghållning dammbindning, grusvägar 11

1 - 2011 Skenande vinterväghållningskostnader Väghållning vinterväghållning 22

1 - 2011 Tjällossningstider Väghållning tjällossning, vägskylt, 4 ton, bärighet 25

1 - 2011 Dikesrensning eller dikning? Väghållning vägförening får bakläxa av domstol 25

1 - 2011 Bredsandsängen och Enköpings kommun Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

Brev - fråga om gränsdragningsprojektet, var går 

gränsen för kommunalt ansvar?

4

1 - 2011 Gränsdragning svårast mot kommunerna Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

gränsdragning, kommun 7

1 - 2011 Vad händer med våra broar och andra konstbyggnader? Tema - 

ORDNING & 
Bro, broar, konstbyggnad 8

1 - 2011 Missnöjet växer i Sundsvall Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

Sundsvalls kommun lämnar tillbaka skötsel av 

enskild väg - Sundsvall del 1

14

1 - 2011 Hur agerar kommunen vid gränsdragningsfrågor Tema - 

ORDNING & 

REDA : 

gränsdragning, kommun 28

1 - 2011 Förening fick vägbron minnesmärkt Övrigt Minnesmärkt, Kulturmärkt, Bro, Båraryd-

Hagelstorps samfällighetsförening

18

1 - 2011 Så här funkar det i Gladökvarns vägförening Övrigt "Hemma hos förening"-reportage, Gladökvarns 

VF

23

1 - 2011 En varningens flagg! Övrigt Varning, Läs det finstilta innan underteckna 

kontrakt, Nummerupplysningen.se

29

4 - 2010 hela

4 - 2010 Slarvfel kan hindra indrivning Juridik driva in vägavgifter, indrivning 4

4 - 2010 Verksamhetsåret snart slut - dags att deklarera (EJ 

SKATTESUBJEKT)

Juridik deklarera - deklaration - föreningen ej 

skattesubjekt

6

4 - 2010 Kung Bore på väg Juridik ordningslagen, offentlig plats, ansvar, snöras, 

isras

8

4 - 2010 Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad 

handledning

Övrigt styrelsearbetet 10

4 - 2010 Brister i finansieringens organisation Debatt Debatt - REV:s enkät avslöjar stora brister i 

samhällets hantering av finansiering

12

4 - 2010 Utbildningen tar jullov Övrigt kurser 16

4 - 2010 När Vintern kopplar greppet om vägen lite information, som kan vara bra att känna till för 

er som ansvarar för vinterväghållningen.

18

4 - 2010 Gränsdragningsprojektet Övrigt Gränsdragning, kommuner 20

4 - 2010 Frågor och svar om försäkringen Övrigt Försäkring, frågor och svar 22



4 - 2010 Ansluta ny väg Lantmäteri 24

3 - 2010 hela

3 - 2010 Rätt och fel med vägmärken och farthinder Väghållning Farthinder, skyltar, buss, ska skyltas 12

3 - 2010 Åtgärder för en säker trafik Väghållning besiktiga, skylta, röja, ploga, halkbekämpa 14

3 - 2010 Revisorns roll hos enskilda väghållare Juridik Revisorns roll, bokföringsprogram 16

3 - 2010 Skönsjungande jur kand hjälper dig med juridiken Juridik Louise Bark - hälsas välkommen 17

3 - 2010 Hur ser partierna på de enskilda vägarnas framtid Övriga artiklar Partierna svar - Svens kommentarer 4

3 - 2010 Den enskilda vägens historia Övriga artiklar Annons - Per Blomkvists bok - Om förvaltning av 

gemensamma resurser - 225:-/st

15

2 - 2010 hela

2 - 2010 Kraftig utbyggnad av vindkraft påverkar vägarna Väghållning omfattande utbyggnad av vindkraft 14

2 - 2010 Låt grodan hoppa. Låt fisken leka Väghållning vattendrag, placering av vägtrumma 18

2 - 2010 Äntligen Sommar! Hög tid att förbereda vintern Väghållning upphandling, vinterväghållning 24

2 - 2010 Driv in vägavgifterna direkt - efter ett år kan det vara för 

sent - Gå direkt till kronofogden

Juridik indrivning, vägavgifter, kronofogde 12

2 - 2010 Bron rostar sönder! Vem ska stå för kostnaderna? Juridik Bro 16

2 - 2010 Vad sysslar REV med nu för tiden? REV-nytt REV 4

2 - 2010 Enskilda vägar och de politiska partierna Övrigt REV, enskilda vägar, politiska partierna, 

enkätsvar

6

2 - 2010 Cykelturism på enskild väg Övrigt Cykelturism 10

2 - 2010 Bättre bredband i hela Sverige Övrigt Bredband 20

2 - 2010 Så ser Trafikverket på enskild väghållning Övrigt Trafikverkets syn, enskild väghållning, Vem 

kontaktar man inom Trafik? - Vad kan man göra 

på Trafikverkets hemsida?

22

2 - 2010 Sveriges enskilda vägar och Transportstyrelsen Övrigt Transportstyrelsen 23

1 - 2010 hela

1 - 2010 Vägbelysningsansläggningar kräver sitt ansvar Väghållning vägbelysning, ansvar 13

1 - 2010 I år ska inte grusvägen damma Väghållning grusväg, damm 14

1 - 2010 Röjning, dikning, löpande underhåll och 

vattenproblematik

Väghållning röjning, dikning, löpande underhåll, 

vattenproblematik

18

1 - 2010 Vatten på villovägar Väghållning vatten, villovägar, vattenskador, 

dagvattenanläggningar

20

1 - 2010 Trött på tjälskador vartenda år? Väghållning förebygga, tjälskador, tjällyft, tjälskott, 

ytuppmjukning

23

1 - 2010 Sök EU-bidrag för omförrättning Juridik EU-bidrag, omförrättning 6

1 - 2010 Förening fick länsstyrelsen att upphäva kommunens 

beslut

Juridik 16

1 - 2010 Framtiden kräver bättre kontaktmöjligheter REV-nytt e-post, månadsbrev, enkät 5

1 - 2010 REVs medlemsregister uppdateras med e-postadresser REV-nytt e-post, skapa neutrala adresser, länkar 24

1 - 2010 Vad blev resultatet av de 150 miljonerna i 

medfinansiering?

REV-nytt Närtidssatsningen 2009 10

1 - 2010 Kolmårdens VF fick brobidrag REV-nytt Närtidssatsningen 2009, Kolmården VF, 

brobidrag

12

4 - 2009 hela

4 - 2009 Åsa Torstensson : Jag kan inte nog uttrycka min 

uppskattning av ert engagemang

REV-100 år Åsa Torstensson / Infrastrukturministern - 

Inledande tal

9

4 - 2009 Chris Heister : Bra infrastruktur behövs i alla delar av 

Sverige

REV-100 år Chris Heister / Landshövding i Västerbotten, 

ordförande i Tillväxtverket - tal

10

4 - 2009 Lena Erixon : Nya enskilda vägar i full färd mot 2070 REV-100 år Lena Erixon / Vägverkets generaldirektör - tal 22

4 - 2009 Debatt : Jubileumsdebatt REV-100 år Jubileumsdebatt 14

4 - 2009 Debatt : Landsbygdsutveckling för en morgondag REV-100 år Debatt: Landsbygdsutveckling 26

4 - 2009 Robert Nydahls minnesord REV-100 år Robert Nydahls tal - hedersledamot 38

4 - 2009 Nobelpriset i ekonomi 2009 och den enskilda 

väghållningen

Övriga Nobelpriset i ekonomi och den enskilda 

väghållningen, forskning, allmänning

40

3 - 2009 hela

3 - 2009 Raka rör - så ska REV påverka politiken REV-100 år så ska REV påverka politiken 6



3 - 2009 Våra enskilda vägar går till historien REV-100 år enskilda vägar, går till historien, tillbakablick, 

historieboken, Pär Blomkvist

8

3 - 2009 Vägföreningen mot markägaren Juridik Vägföringen mot markägaren, Kållekärrs VF mot 

kommunen

20

3 - 2009 När leken blir allvar Juridik Lekplats, lekplatser 18

3 - 2009 Fråga Advokaten - olycka på lekplats på föreningens 

område - ansvarig?

Juridik Lekplats, lekplatser - 

Fråga Advokaten: kan en förening ställas till 

svars för en olycka som inträffar på områdets 

lekplats

18

3 - 2009 Vägföreningen lever på marginalen Övriga Vägföreningen lever på marginalen, bidrag 24

2 - 2009 hela

2 - 2009 REV lämnar en avsiktsförklaring angående bussar och 

gupp på enskilda vägnätet

Trafiksäkerhet bussar och gupp 24

2 - 2009 Vägverkets regelverksöversyn - förväntningar vändes till 

besvikelse

Övriga Vägverkets regelöversyn 4

2 - 2009 Resultatet av REV-enkäten 2008 Övriga Resultat - REV-enkäten 2008 5

1 - 2009 hela

1 - 2009 Alléer - kulturarv att vårda - Tips och råd Väghållning Allé, Alléer 4

1 - 2009 Länge leve grusvägen Väghållning Grusväg, Grusvägen, Grusvägar 12

1 - 2009 Är vägar med servitut vägföreningens ansvar Juridik servitut, ansvar 10

1 - 2009 Vägverkets nationella vägdatabas vill ha din vägförenings 

hjälp

Övriga vägverkets nationella vägdatabas 8

4 - 2008 hela

4 - 2008 REV möter infrastrukturminister Åsa Torstensson Väghållning REV möte Åsa Torsensson, infrastrukturminister, 

anslag - unika samfinansieringskoncept

4

4 - 2008 Framtidens resor och transporter - infrastruktur för 

hållbar tillväxt

Väghållning regeringens infrastrukturproposition - framtidens 

resor, transporter

6

4 - 2008 Vem ska sköta vägen? Väghållning vem ska sköta vägen? - stad/land, lagen, idag 

bestämmer kommunen

6

4 - 2008 För och emot enskild väghållning. Väghållning för och emot - enskild väghållning 9

4 - 2008 Syssloman, bra att de finns - synd att de behövs. Väghållning Syssloman, länsstyrelsernas roll 10

4 - 2008 Vinterväghållning - vad säger lagen? Väghållning / 

Juridik
Vinterväghållning, lagen 12

4 - 2008 Så hanterar styrelsen frågor om vinterväghållningen. Väghållning hanterar styrelsen, vinterväghållning 13

4 - 2008 Farthinder med förhinder. Väghållning farthinder, ofta återkommande fråga - gupp, 

busstrafik, varningsmärken, kostnader och bidrag

16

4 - 2008 Försök med effektivare virkestransporter Teknik / Övrigt Försök, effektivare virkestransporter 19

3 - 2008 hela

3 - 2008 REV jubilerar - 40 år som riksförbund REV 40 års jubileum, REV, riksförbund 4

3 - 2008 Försäkringen ger möjlighet att reda ut vad som är rätt - 

och ta strid om det.

Försäkring försäkring, rätt, ta strid - ansvarsförsäkring, 

rättskyddsförsäkring

7

3 - 2008 Jobbiga försäkningsärenden? Låt If sköta alla 

diskussioner.

Försäkring försäkring, Låt if sköta alla diskussioner - 

exempel - spoiler skadad av väggupp, 

tillvägagångssätt

8

3 - 2008 Försäkring? Varför det? Försäkring Försäkring, varför 12

3 - 2008 Rättshjälp ger råg i ryggen. Försäkring försäkring, rättshjälp 13

3 - 2008 Fråga Advokaten - Hur gör man om den som har 

firmateckningsrätten i styrelsen avlider under 

verksamhetsåret?

Juridik firmatecknare avlider

3 - 2008 Dags att upphandla vägunderhåll? Juridik försäkring, rättskydd 21

3 - 2008 Funderingar i föreningen. Del 2. Lantmäteri Funderingar, förening - Del 2, stämma, styrelse, 

rösta, fullmakt, röstlängd, beslut, överklaga, 

revisorer, ordning, arkivera, styrelseprotokoll

18

2 - 2008 hela

2 - 2008 Välj beläggning utifrån underlag och användningsområde. Väghållning beläggning - efter underlag / användingsområde : 

justering + enkel ytbehandling / kallmassa / 

varmmassa, makadam

8

2 - 2008 Några "kom ihåg" inför kommande beläggningstankar Väghållning beläggning - beläggningstankar 12

2 - 2008 Vägkanten - fröbank för framtida bruk. Väghållning Vägkant - fröbank, tänka på vid dikning 14

2 - 2008 Funderingar i föreningen. Del 1. Juridik Funderingar, föreningen, Lantmäteriförrättningar, 

stadgar och andelstal, kostnader, registrera 

korrekt

16

2 - 2008 Svårt att få bukt med olovlig parkering? Juridik olovlig parkering, ansök om p-förbud, skyltning 18

2 - 2008 Vill ni få ner farten? Ansökan hos kommun eller 

länstyrelse.

Juridik Höga hastigheter, skyltad hastighet, blå skylt 20



2 - 2008 Klimatförändringar påverkar transportsystemet Övriga Klimatförändringar påverkar 4

2 - 2008 Forskning om förändrat klimat och infrastruktur Övriga Forskning, förändrat klimat/infrastruktur 4

1 - 2008 hela

1 - 2008 Tjällossningstider - dags att begränsa trafiken? Väghållning Tjällossningstider, så uppstår problem, begränsa 

trafik?

7

1 - 2008 Vatten - vägens värsta fiende. Väghållning Vatten, värsta fiende, grovt grus, luta åt alla håll, 

lutning 3%, dika och dränera rätt, belägg  efter 

utredning

8

1 - 2008 Tillstånd att lägga ledning i väg. Väghållning tillstånd, lägga ledning i väg, arbetsgång 22

1 - 2008 Fyrhjulingar - framfart på vägföreningens villkor. Juridik Fyrhjulingar - terräng, vägföreningens villkor 18

1 - 2008 Markägaren kan förbjuda motortrafik. Juridik Förbjuda motortrafik - Trafikförordningen 

1998:1297

19

1 - 2008 LRF belyser ridproblematiken. Övriga LRF belyser ridproblematiken, ridning 23

4 - 2007 hela

4 - 2007 Utan bra vägar stannar Sverige REVS Förbunds-

stämma
Budskapet, Åsa Torstensson, 

Infrastrukturminister

4

4 - 2007 Vägverket strävar efter att förbättra situationen REVS Förbunds-

stämma
Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör 6

4 - 2007 Moderna, rättvisa och stabila förrättningar behövs REVS Förbunds-

stämma
Stig Jönsson, generaldirektör, Lantmäteriet 8

4 - 2007 Långsiktig strategi för en hållbar landsbygdsutveckling REVS Förbunds-

stämma
Ann-Kristin Johansson, Riksdagsledamot, miljö- 

och jordbruksutskottet - landsbygdsutredningen

10

4 - 2007 Kommunala beslut fattas ofta på felaktiga grunder REVS Förbunds-

stämma
Hans Ekström, Kommunalrådet Hans Ekström, 

Eskilstuna, 

12

4 - 2007 Vägbelysning - en rättighet att kräva av vägföreningen + 

Advokaten sprider ljus över frågan

Väghållning Vägbelysning, rättighet ? + advokat Uno 

Jakobssons, ljus

15+16

4 - 2007 Måste vägföreningen deklarera? Ekonomi deklarera? - skriv på deklarationsblankett :   Ej 

skatteobjekt

18

3 - 2007 hela

3 - 2007 Hur gör vi med momsen i vår vägförening? TEMA Ekonomi Moms, rätt och skyldighet 4

3 - 2007 Varje krona behövs för drift och underhåll av vägarna TEMA Ekonomi Lena Erixon/VV, drift och underhåll - ekonomi 5

3 - 2007 Viktigt att skilja på bidrag och moms TEMA Ekonomi bidrag resp. moms 6

3 - 2007 Hur gör man med medlemmar som inte betalar sin 

vägavgift?

TEMA Ekonomi om medlem inte betalar vägavgift 8

3 - 2007 Källgårdens frågor o svar TEMA Ekonomi nya fastigheter tillkommer, andelstal, 

omförättning?

10

3 - 2007 Så fonderar och planerar ni för kommande underhåll TEMA Ekonomi Fondera, planera kommande underhåll 12

3 - 2007 Vägområdets gränser - ansvar för sikt och röjning Väghållning vägområdets gränser - ansvar - sikt, röjning 14

3 - 2007 Hur mycket ska styrelsen få betalt? Övriga styrelsearvoden 18

3 - 2007 Behöver vägförening organisationsnummer? Övriga organisationsnummer 19

2 - 2007 hela

2 - 2007 Vägen för en levande landsbygd. Väghållning Levande landsbygd - REV, Lantmäteriverket och 

Skogsstyrelsen - arbetsgrupp - nytt om EU-bidrag

9

2 - 2007 Hög tid att upphandla vinterunderhåll Väghållning upphandla vinterunderhåll 20

2 - 2007 Tre sätt att upphandla vägunderhåll Väghållning tre sätt - upphandla vägunderhåll 21

2 - 2007 Vår väg körs sönder! Har vi rätt till ersättning? Juridik väg körs sönder, rätt till ersättning 4

2 - 2007 Var går gränsen för väghållarens skötselansvar? Juridik gräns, väghållarens skötselansvar 16

2 - 2007 Ridning - en del av allemansrätten Juridik Ridning - allemansrätten + advokatens 

synpunkter

17

2 - 2007 Det går för fort på vår lilla väg Trafik-säkerhet fartgränser, ansvarsfråga, gupp, chikan, hinder, 

avsmalning

6

2 - 2007 Tre frågor till infrastrukturminister Åsa Torstensson Övriga Intervju - Infrastrukturministern Åsa Torstensson 15

1 - 2007 hela

1 - 2007 Vatten - resurs och problem Väghållning Vatten, resurs eller problem, regn 9

1 - 2007 Långsiktigt vägunderhåll lönar sig Väghållning långsiktigt vägunderhåll 14

1 - 2007 Holmen är beroende av farbara vägar Väghållning beroende av farbara vägar 15

1 - 2007 Hur värnar vi vår badstrand? Juridik badstrand, parkering, nedskräpning - advokaten 

svarar

6

1 - 2007 Allmansrätt under ansvar Juridik allemansrätt, badstrand 8

1 - 2007 Vi måste bli bättre på "fartnykterhet" Trafiksäkerhet Fartnykterhet, hastighetsgränser 12

1 - 2007 Uppföljning av partiernas vallöften Övrigt / Val uppföljning - partiernas vallöften 4



4 - 2006 hela

4 - 2006 Att vara "smidig" kan kosta skjortan Juridik sköta kommunens gång- och cykelväg medför 

ansvar

7

4 - 2006 Vilka krav kan man ställa på samfälligheten och dess 

styrelse?

Juridik krav på samfälligheten och dess styrelse 8

4 - 2006 20 minuter från Stureplan Övriga Glömsta - överraskning allmän till enskild väg - 

engagemang, kostnader

10

4 - 2006 Måste man flytta tilll tätorten för att känna sig trygg? Övriga snöröjning, framkomlighet, trygghet, "taxi-licens 

light"

12

3 - 2006 hela

3 - 2006 Viltvett vid väg. Att tänka på för jägare och enskilda 

väghållare

Trafiksäkerhet viltvett, viltolyckor 10

3 - 2006 Minska olycksriskerna vid skolbarnens hållplatser Trafiksäkerhet minska olycksrisk, skolbarnens hållplatser 12

3 - 2006 Brofrågan hänger i luften. Vem har ansvaret för underhåll 

av bron i Loddby?

Väghållning Brofråga - Loddby 14

3 - 2006 Tema Valfrågor - De politiska partiernas svar på REVs 

frågor om enskilda vägar

Övriga / Val Valfrågor - Val 2006 - Partiernas svar 4

3 - 2006 Kallviksvägen - eget arbete ger valuta för pengarna Övriga Eget arbete ger valuta för pengarna 17

2 - 2006 hela

2 - 2006 Sju av tio dödsolyckor sker i korsning med enskild väg Trafik-säkerhet dödsolyckor, korsning med enskild väg 4

2 - 2006 CTI skonar både förare och väg Trafik-säkerhet CTI, Central Tyre Inflation, teknik, lufttryck 8

2 - 2006 Ny vägbom i Åkersberga Trafik-säkerhet Vägbom i Åkersberga 9

2 - 2006 Din väg - en bit av kultur- och naturhistorien Väghållning Din väg - en bit av kultur- och naturhistorien 10

2 - 2006 En långdragen förrättning Juridik långdragen förrättning - Åkersberga Centrala VF 12

2 - 2006 Stadsbidrags uppgång och fall Juridik Stadsbidrag - uppgång och fall 13

2 - 2006 Fråga Advokaten Juridik Fråga advokaten - Kan en förenings styrelse 

upplåta delar av en fastighet till olika ändamål

exempelvis bryggor, parkeringsplatser

eller lekplatser?

13

2 - 2006 Styrelsearbete - förenklad handledning - Del 4 Övriga / 

Förvaltning
Styrelsearbetet - förenklad handledning - 4 16

1 - 2006 hela

1 - 2006 Partiernas svar Allmänt Partiernas svar på Enkät angående enskilda 

vägar

6

1 - 2006 Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad 

handledning - Del 3

Juridik - 

Förvaltning
Styrelsearbetet - förenklad handledning - 3 14

4 - 2005 hela

4 - 2005 Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad 

handledning - Del 2

Juridik - 

Förvaltning
Styrelsearbetet - förenklad handledning - 2 ?

3 - 2005 hela

3 - 2005 Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad 

handledning - Del 1

Juridik - 

Förvaltning
Styrelsearbetet - förenklad handledning - 1 12

2 - 2005 hela

2 - 2005 Yngve Jordeby, porträtt av en pionjär Teknik Porträtt - Yngve Jordeby - samt fortsatt 

klarläggning av Y1G-beläggning, Ytbehandling av 

ett lager på grusväg

12

2 - 2005 Torpa NV Vägsamfällighet 60 år 2004 Insändare Torpa NV VS, 60 år 8

1 - 2005 hela

1 - 2005 Checklista inför årsmöte / föreningsstämma Juridik - 

Förvaltning
Checklista inför Årsmöte / Föreningsstämma 21

1 - 2005 Hänsyn till enskilda väghållare behöver tas i samband 

med uppstädning efter stormen

Teknik uppstädning efter stormen 6

1 - 2005 Viktigt att tänka på för Dig som har grusväg Teknik grusväg - nedbrytning, skador 12

1 - 2005 Att vara enskild väghållare i tätort Insändare enskild väghållare i tätort, Österskärs VF 9

4 - 2004 hela

4 - 2004 Detta nr. av Bulletinen är ett "storutskick" Info Bulletin bulletinen, storutskick, dubbla nr 3

4 - 2004 Indrivning av vägavgifter Juridik - 

Förvaltning
indrivning av vägavgifter 6



4 - 2004 Styrelsens uppgiftsskyldighet Juridik - 

Förvaltning
styrelsens uppgiftsskyldighet 7

4 - 2004 Anmälan om nya andelstal till Lantmäteriet Juridik - 

Förvaltning
anmälan om nya andelstal till Lantmäteriet 8

4 - 2004 Trummor och deras betydelse för god väghållning Teknik Trummor, god väghållning 10

4 - 2004 Y1G - dammbindning eller beläggning? Teknik Y1G - dammbindning eller beläggning 11

4 - 2004 Underhålls- och förnyelseplan Teknik underhålls- och förnyelseplan 12

4 - 2004 Väghållning och miljö Teknik Miljö 13

3 - 2004 hela

3 - 2004 Nytt på hemsidan REV ? Nytt på hemsidan, ledningstillstånd, underhålls- 

och förnyelseplan, siktröjning

16

3 - 2004 Insändare angående 4-hjulingar Insändare - 4-hjulingar 16

3 - 2004 Svar på insändare om "fyrhjuliga motorcyklar" Svar på Insändare - 4-hjulingar 17

2 - 2004 hela

2 - 2004 Slitageavgift vid nybyggnation Slitageavgift, nybyggnation 4

2 - 2004 Insändare, svar och kommentarer angående moms Övrigt / Ekonomi 

?
Brev från Vesslarp VS till Sveaskog 8

2 - 2004 Sveaskog svarar Övrigt / Ekonomi 

?
Svea Skogs svar på Vesslarp VS brev 9

2 - 2004 Vesslarp vägsamfällighet återkommer Övrigt / Ekonomi 

?
Brev från Vesslarp VS - återkommer 10

2 - 2004 REV:s kommentar Övrigt / Ekonomi 

?
REVs kommentar till ärendet Vesslarp - 

Sveaskog

11

1 - 2004 hela

1 - 2004 Vilken beläggning ska vi välja? Vägteknik beläggning 4

1 - 2004 Sänkt lufttryck minskar vägskador Vägteknik lufttryck, vägskador 6

1 - 2004 Lagen om offentlig upphandling tillämplig för enskild 

väghållare

Juridik Lagen om offentlig upphandling, tillämplig 7

1 - 2004 Enskilda vägar; historia och fakta Övrigt histora, fakta 8

1 - 2004 Möte med Vägverket - en verklig historia Övrigt Berättat av ordf. i Vellinge Hököpinge VF 12

4 - 2003 hela

4 - 2003 Skadestånd Juridik Skadestånd 8

4 - 2003 Miljökrav för enskilda vägar Vägteknik ? Miljökrav - Sammanfattning av Bengt Åke 

Anderssons föredrag vid REV:s förbundsstämma 

2003

10

4 - 2003 Vad händer med BREV-utredningen? BREV-utredningen, gränsdragning allmänna - 

enskilda vägar

12

4 - 2003 Juridisk rådgivning, Rättsfall och processer Juridik Juridisk rådgivning, rättsfall och processer 15

4 - 2003 Grusåtervinning / Kantskärning Vägteknik Grusåtervinning, kantskärning 16

3 - 2003 hela

3 - 2003 Sveriges första vägtullar upprättade! Övrigt ? Bom - Här börjar enskild väg - Vem betalar? 4

3 - 2003 Bom i Roslagen men en bra träff blev det Övrigt ? Bom - Bomaktivitetsdagen 5

3 - 2003 REV:s längsta medlem Övrigt Lillvallskorset, längsta medlem 21

2 - 2003 hela

2 - 2003 MOMS-hantering Ekonomi Moms-hantering 9

2 - 2003 Överenskommelse om ledningsrätt ledningsrätt, förslag på överenskommelse avtal 11

2 - 2003 Dikning Vägteknik Dikning - goda råd från Helge Johansson 12

1 - 2003 hela

1 - 2003 Andelstal för hästgårdar Lantmäteri exempel andelstal för hästgårdar 8

1 - 2003 Grusväg eller belagd väg? Vägteknik grusväg - belagd väg

3 - 2002 hela

3 - 2002 Branta slänter kan elimineras med GABIONER Vägteknik Brant slänter, Gabioner 13

2 - 2002 hela

2 - 2002 Svåra vattenskador på orust vattenskador 3

2 - 2002  - Kristdemokraternas svar - REV:s frågor - Valet 2002 Övrigt / Val Kristdemokraterna 14

2 - 2002  - REV:s kommentar till svarsfrekvensen - Valet 2002 Övrigt / Val REV:s kommentar 15



2 - 2002 Fortsatta kommentarer till parkeringsproblematiken kommentarer, parkeringsproblematiken 16

1 - 2002 hela

1 - 2002 Riksdags- och regeringsbesök Riksdags- och regeringsbesök 7

1 - 2002 Vad vill de politiska partierna med Sveriges enskilda 

vägar

Övrigt / Val Vad vill de politiska partierna? 8

1 - 2002  - REV:s frågor - Valet 2002 Övrigt / Val Frågor - Valet 2002 8

1 - 2002  - Folkpartiets svar Övrigt / Val Folkpartiet 9

1 - 2002  - Centerns Svar Övrigt / Val Centerpartiet 9

1 - 2002  - Moderaternas Svar Övrigt / Val Moderaterna 10

1 - 2002 Svensk väghistoria under 1000 år Övrigt ? svensk väghistoria 11

1 - 2002 Vindkraftverk, mobiltelemaster, vad skall de betala? vindkraftverk, mobiltelemaster, betala 14


