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Hej,
Oktober, ofta lika med städdagar hos många av våra medlemsföreningar. Har ni också
inplanerade städdagar nu under hösten? Det brukar vara ett bra tillfälle att samla de boende,
samtala och lyssna på olika åsikter som finns inom föreningen samt stärka gemenskapen. Men
det finns vissa saker ni i styrelsen bör tänka på rörande städdagar; vad gäller kring försäkringen,
kan man ge ersättning för de som ställer upp eller kanske skicka avgift till dem som inte ställer
upp? Information om detta, och mycket mer, hittar ni på REVs hemsida. Logga in och sök på
"städdagar".
Snart dags för höstens kurser! Redan nästa vecka sätter kursverksamheten igång, första
kurstillfället är i Lund den 10 oktober.
Längre fram lanserar vi nyheten Öppna hus i Vänersborg och Stockholm. Läs mer om
dessa längre ner på denna sida. Anmäl er via mejl till kansliet@revriks.se. Glöm inte att ange
vilken ort ni önskar delta i.
Uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni enkelt efter er inloggning via vår
hemsida www.revriks.se. Speciellt viktigt är att ni har angett korrekt väglängd, så att ni
har fullgott försäkringsskydd.

Besök i Riksdagen
gav flera motioner
Under september månad har REV haft
möten med Riksdagsledamöter från
Civilutskottet vid ett par tillfällen. Under
Civilutskottet ligger bland annat frågor
rörande Lantmäteriet, och då REV
lanserar en ny modell rörande
samfälligheters möjligheter att själva
ändra i andelstalen så har det varit
viktigt med dialog med dem.
Motionstiden är fortfarande öppen,
men redan idag kan vi konstatera att flera Riksdagsmän har lämnat in motioner som stödjer
REVs tankar.
Christer Ångström, regionansvarig öst, från REV träffade bland annat Caroline Szyber (KD)

ordförande i Civilutskottet på Riksdagen.

Många frågor
rörande GDPR
Ni är många som kontaktar oss rörande
nya lagstiftningen GDPR som blir
gällande i maj nästa år. REV håller just
nu på att sätta sig in i hur det kommer
att påverka både förbundet och våra
medlemsföreningar.
I REV-Bulletinen nr 3 gavs följande info
läs här. Vi återkommer senast under
januari 2018 med utförlig information om
det nya regelverket och vad ni bör
tänka på när reglerna träder i kraft i maj 2018.

SKLs Gatu- och Trafikdagar
REV ställer ut på vad SKL anser vara ”årets mötesplats för infrastruktur och trafikfrågor”. Där
kommer vi att träffa politiker, tjänstemän och andra makthavare inom vår sektor. Är ni på plats,
besök vår monter!

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och
avregistrera dig under Medlemssidor > Styrelsen. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha
månadsbrev". Om du inte är medlem i REV mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande
utskick.
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