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Hej,
Julstjärnorna hänger på plats och första adventsljuset är tänt. Hastigt och lustigt närmar vi oss jul
med allt vad det innebär.
Här på REV håller vi på att summera hösten som gått samtdigt som vi planerar och ser fram
emot 2018. Under året har förbundet fortsatt att växa. Under 2017 har vi hittills fått in 332
ansökningar från vägföreningar över hela landet som vill bli en del av REV. I en tid då det pratas
mycket om minskat ideellt engagemang ser vi tvärtom hur enskilda väghållare engagerar sig allt
mer. Nästa år fyller REV 50 år, och vi anser oss vara en högst livfull och alert 50-åring!
Nästa vecka landar vår medlemstidning REV Bulletinen i ca 14 000 brevlådor. Vi hoppas att ni
uppskattar nya numret som bland annat tar upp vårt arbete med att förenkla omförrättningar, om
nya, tyngre transporter samt mycket mer.
Med detta, årets sista nyhetsbrev, önskar vi alla våra prenumeranter och medlemmar en
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Nationell plan och
länstransporter för
satsningar på infrastruktur
Under hösten har REVs regionansvariga arbetat med
remissvar till alla regionala och länsvisa planer för
transportsystemet. Det lågtrafikerade allmänna vägnätet
är i strykklass enligt framlagda förslag och på de flesta
håll är det dessutom mycket magra satsningar för det enskilda vägnätet. REV har avgett
yttranden och pekat på behov av förbättringar och mer stöd till angelägna investeringar, men vi
inser också at förbundets tidigare framlagda förslag, att satsningar både lokalt och regionalt för
de enskilda väghållarna skulle kunna bli bättre om medel istället tillförs Trafikverket som en
ökning av ramanslaget för statsbidraget. På så vis skulle de enskilda väghållarna kunna få bättre
hjälp av Trafikverkets vägutredare för att söka anslag om särksilda driftbidrag för olika
investeringsbehov. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för en sådan förändring.
De remissvar REV lämnat kan läsas länsvis nedan.
Remissyttrande Norr-Mitt Halland Kronoberg Skåne Stockholm Sörmland

Uppsala Värmland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

Workshop om säkerhet längs vägar
Fredag 1 december deltog vår vägingenjör Anders Lundell med i en workshop arrangerad av
Transportstyrelsen för att diskutera ett antal frågeställningar om framtida byggregler för i första
hand säkerhet längs vägar. På workshopen deltog förutom Transportstyreslen och REV även
Trafikverket samt representant från SKL. Ämnesområden som berördes var bland annat gångoch cykelvägar samt underhåll av dessa, anslutningar mellan enskilda och allmänna vägar,
säkerhetszoner längs vägar och siktkrav för att hinna upptäcka risker på vägen. De nya reglerna
ska gälla när man bygger nytt eller bygger om för ny funktion.

Riksförbundet träffar infrastrukturministerns
statssekreterare
I fredags träffade REV Thomas Eneroths statssekreterare tillsammans med två tjänstemän på
Näringsdepartementet. Förbundet fick möjlighet att förhöra oss hur arbetet med den nya
Bidragsförordningen fortskrider. Frågan är berättigad med tanke på att Trafikverkets förslag till ny
förordning lämnades in till departementet redan 2013. Beskedet som lämnades, vilket även
tidigare sagts, är att ärendet är komplext och att hänsyn även måste tas till EU-lagstiftning. Från
REVs sida framhölls att det är angeläget att arbetet blir färdigt. Osäkerhet kring vilka
bidragsregler som bland annat ska gälla för till exempel större brorenoveringar gör att sådana
arbeten riskeras att skjutas på framtiden. Någon tidsangivelse för när förordningen kan vara klar
kunde inte lämnas.
Slutligen top vi upp frågna plogningsproblematiken. Frågan har debatterats flitigt i såväl
massmedia som bland politiska företrädare. Infrastrukturministern ska inom kort besvara ett par
interpellationer i Riksdagen som specifikt rör denna vidare har Trafikverkets generaldirektör
nyligen kallats till Trafikutskottet för att svara på ledamöternas frågor kring detta.
Förbundet avser att bevaka och trycka på tills vi får frågorna lösta.

ÖPPETTIDER I JUL
Under jul- och nyårsveckorna kommer
kansliet ha öppet förmiddagar
09:00 - 12:00

Röda dagar stängt

Nästa månadsbrev från REV kommer i
början av februari

Ni har väl inte missat att följa REV på facebook?
Matnyttiga nyheter läggs ut flera gånger i veckan på REVs facebook sida.
Följ och gilla oss!

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och
avregistrera dig under Mina sidor > Föreningens styrelse. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha
månadsbrev".

Om du inte är medlem/inte har någon inloggning mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande
utskick.

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35
114 57 STOCKHOLM
08-20 27 50
kansliet@revriks.se

Öppettider
Mån-ons & fredagar 9.00-15.00
Torsdagar 9.00-12.00
Lunchstängt alla dagar
kl 12.00-13.00
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Org.nr 802008-9713

