
Årsberetning Roven vel 2016 - 2017 
Roven Vel ble stiftet 26.11.1953, og arbeider for et trivelig og trygt lokalmiljø. Vi deltar 

aktivt i samfunnsdebatten og har en åpen dialog med kommunen. Rove Vel har også ansvaret 

for drift og vedlikehold av Grendehuset, hvor det er aktivitet og utleie gjennom hele året.   

Denne årsberetningen oppsummerer Roven Vels aktiviteter gjennom perioden februar 2016 – 

februar 2017.   

Styret i Roven Vel har gjennom denne perioden bestått av leder Kjetil Skamsar (trukket seg 

august 2016), kasserer Hilde Ekeberg, sekretær Marianne Lund (trakk seg våren 2016, 

gjeninntrådte oktober 2016), styremedlem Linda Arnesen, styremedlem Line Olsborg (trakk 

seg seg sommeren 2016, gjeninntrådte oktober 2016), styremedlem (vara) og utleieansvarlig 

Vigdis Lien Olsen (trukket seg november 2016) og styremedlem Mari Holth (konstituert leder 

f.o.m 11.10.16). Videre ble styret supplert med styremedlem Jan Erik Tofsrud fra oktober 

2016 og ny utleieansvarlig/vara til styret Anita Olsen f.o.m november 2016.  

Leder Kjetil Skamsar ønsket i august 2016 å trekke seg fra sitt verv som leder Roven Vel, og 

styret gjorde da en vurdering om å innkalle til ekstraordinært årsmøte for konstituering av nytt 

styre. Dette med bakgrunn i at 2 andre styremedlemmer også hadde trukket seg gjennom 

perioden, og at gjenværende styre valgt av årsmøte ble i mindretall. Etter et godt samarbeid 

mellom styret og valgkomiteen gjeninntrådte 2 av styremedlemmene, og styret valgt av 

årsmøtet ble dermed igjen flertall. Det ble foretatt valg ved konstituering av ny leder, samt 

supplering av styremedlemmer. Valget ble enstemmig vedtatt i styret med valgkomiteen 

tilstede.  

Valgkomiteen har denne perioden bestått av Marit Ekre og Merete Baunan. De har tett 

kontakt med styret gjennom perioden, og jobbet med evt. nye kandidater da behovene 

oppstod. Det har vært annonsert etter folk gjennom kjente, nettverk og via Facebook. Det er 

en kjensgjerning at det er noe utfordringer med å få tak i folk som vil stille til verv.  

Styret i Roven Vel har konstituert et knippe med ivrige dugnadskrefter, og listen for 

«Dugnadsgjengen» oppdateres stadig med nye medlemmer.  

Økonomi 
Det er innbetalt ca. 200 kontingenter, fordelt på enslige og familier i 2016 som da regnes som 

medlemmer i 2017. Det har vært utfordrende å holde en god oversikt over antall medlemmer i 

vel’et, idet kontingenter har vært betalt til ulik tid, og gjennom hele året. Styret har derfor 

besluttet å innføre nytt betalingstidspunkt. Dette angis nå til august-september, og 

medlemskontingent betales da for påfølgende år. Dette medfører oppdaterte medlemslister 

ved årsskiftet.   

Overskuddet for 2016 er på kr 37 700,-, leieinntektene for lokalene var på kr 104 000,-. Vi har 

brukt litt under kr 40 000,- på vedlikehold og reparasjon, og det er inkl. oppussing av 

barneparken, så det er veldig bra. Vel’et har pr. 31.12.16 oppsparte midler på kr. 180.000,-. 

Vel’ets viktigste inntektskilde er utleie av Grendehuset. Dette innebærer selve Grendehuset, 

barneparken og utleieleilighet. Styret har i 2016 inngått flere langsiktige leieavtaler som gir 



gode inntekter til Roven Vel. Det er blant annet gjort avtale med Kolonial.no for utleie til 

hentepunkt for matvarer bestilt via nett.  

Leietaker av leilighet sa opp sitt leieforhold f.o.m. 01.01.17, og styret har gjort et arbeid med 

å få ny leietaker på plass f.o.m. 01.03.17. Januar og februar brukes nå til å pusse opp kjøkken 

samt male overflater i leiligheten. Arbeidet gjøres på dugnad.  

Roven Vel har mottatt en gave fra Syklubben og Grendetreffet bestående av 

robotgressklipper. Dette forenkler arbeidet med å holde hagen på Grendehuset velstelt til 

enhver tid. Styret er svært takknemlig for den flotte gaven.  Det er gjort avtale med Jan Erik 

Tofsrud om snørydding ved Grendehuset.  

Aktiviteter Roven Vel 
Grendehuset benyttes aktivt til aktiviteter for unge og gamle. Det vises til egne årsberetninger 

for Seniordansen, Syklubben og Grendetreffet. Av andre aktiviteter på huset kan det nevnes 

yoga og fotoklubb. I sesong har vel’et stilt fotballbanen til disposisjon for unge og 

treningsglade fra Fet IL, og det er en glede å se at aktive barn og unge leker seg på 

Grendehuset. Styret har hatt et ønske om at leietakere skal bringe med seg aktiviteter til 

Grendehuset som gjør at stedet brukes aktivt for folk i alle aldre. Det er gjort et arbeid med å 

utarbeide elektronisk kalender for utleie, slik at interesserte kan booke direkte på nett samt se 

når lokalene er ledige.  

Styret Roven Vel har gjennom året arrangert basar med forhåndssalg av lodd og 

julegrantenning. Folk på Roven visste sin besøkelsestid, og det var fullt hus fra begynnelse til 

slutt. Tradisjonen tro spilte Fet Veterankorps og appell ble holdt av Arild Romarheim. Styret 

retter en takk til alle involverte og alle som sørget for flotte gevinster. Basaren på Roven 

inneholdt som vanlig et rikt utvalg og flotte gevinster fra privatpersoner og bedrifter i Fet. 

Gjennom året har vel’et involvert seg i flere saker knyttet til lokalmiljø. Vi har deltatt og ytret 

oss i saker som demningen ved Heia, trafikk, Glommakrysning og Svingen stasjon. Vi har 

videre på trappene et større arbeid knyttet til fiber på Roven. Roven Vels side på Facebook 

har etter hvert blitt et yndig sted for informasjon og nyttig debatt. Styret ønsker å involvere 

seg tettere i saker folk på Roven er opptatt av. Innspill mottas med takk.   

Roven Vel har gjennom tidende alltid hatt sterke krefter for dugnadsjobbing. Det er gjennom 

året gjennomført flere dugnader inne og ute. Styret fra forrige periode gjorde et glimrende 

arbeid med oppussing av Barneparken, og dette er nå ferdigstilt. Det er også gjennomført 

dugnader utendørs i parken, hvor lekeapparater er sikret og reparert. Det er planlagt en 

ytterligere oppjustering av uteområdene ved parken i 2017 samt en større innedugnad med 

vask og rydding inne på Grendehuset. Det er videre gjennomført dugnad for pussing og 

lakking av gulvet ved Grendehuset. Den store dugnadsjobben denne perioden er derimot 

oppussing av leiligheten i 2. etg. Det er flere som i skrivende stund benytter mesteparten av 

sin fritid til dugnadsarbeid for Roven Vel. Alle nye til dugnadsgjengen ønskes velkommen. 

Dugnad i Roven Vel er arbeidsomt, sosialt og med god kaffe.  

Det har de siste årene vært en nedgang i aktivitetstilbudet på Grendehuset for velet’s 

medlemmer. Dette kan handle om flere ting. Roven Vel har på mange måter de siste årene 

vært gjennom et lignende generasjonsskifte, hvor kanskje flertallet av unge krefter har uteblitt 

når eldre har trukket seg tilbake. Engasjementet rundt Roven Vel har dermed ligget på et fåtall 



ivrige personer, men dette er opplevd so m sårbart og mye jobb for få. Styret i Roven vel har 

et ønske om å gjenoppta en del av aktivitetene ved Grendehuset, og særlig knyttet til 

aktiviteter for familier, samt aktiviteter som bringer unge og gamle sammen. Grendehuset må 

oppleves attraktivt i bruk for folk på Roven, slik at interessen for å holde stedet i hevd og 

vedlike opprettholdes.  

Rovenposten 
Rovenposten kom med åtte nummer i 2016.  Den trykkes i et opplag på 850 stykker, ett ark 

med tekst på begge sider.  Det er informasjon om aktiviteter i velforeningen, litt om hva som 

skjer på Roven og i Fet og det er en del lokalhistorisk stoff.  Den deles ut til alle husstandene 

på hele Roven, både Nord-Roven og Sør-Roven.  Ansvarlig for Rovenposten er Bente 

Arnesen, Bjørn Holterhuset bidrar med kopiering og seks personer har hver sin rode for 

utdeling. Alt skjer på frivillig basis.  

Planer for 2017 
Vedlikehold av Grendehuset fremstår som den viktigste oppgaven for Roven Vel. Når det nå 

benyttes midler til oppussing av leiligheten, ser en for seg at dette vil være det største 

prosjektet for Vel’et dette året. Det er naturlig å anta at det påløpes mindre 

vedlikeholdsbehov. 

I tillegg til gjennomføring av dugnader som beskrevet er det planlagt å utbedre uteområdene 

ved parken. Det er blant annet planlagt å lage en grillplass. Området fremstår som gjengrodd, 

og det planlegges å rydde noe mer i busker og trær.  

Rommet i 2. etg. på Grendehuset står i dag mer eller mindre ubrukt og benyttes som lager. 

Dette er et rom med historie, og styret ønsker å se på muligheten for å rydde og ta rommet i 

bruk. Det er ønskelig å få på plass gamle gjenstander i montere og få tilbake gamle 

skolemøbler og annet som frem til nå har stått på eksternt lager. En ser for seg at rommet kan 

leies ut og benyttes til utstillinger etc. Styret ønsker innspill fra medlemmer ift. historie og 

bruk for fremtiden.  

Med flere nye og aktive rundt styret, ser en behov for å gjøre et arbeid med oppjustering av 

papirer knyttet til vel’et, da mye har ligget som lokalkunnskap for involverte. Dette øker også 

muligheten for å kunne søke om penger til bestemte prosjekter. Styret ønsker blant annet å få 

på plass/oppdatere vedtekter og oppdatere leiekontrakter. Arbeidet med å utarbeide instrukser 

for Grendehuset er igangsatt.  

Styret i Roven Vel ønsker å takke involverte rundt vel’et for innsatsen gjennom perioden.  
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vara styremedlem/utleieansvarlig Anita Olsen 


