Årsberetning Roven vel 2017 – 2018
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 2017
– februar 2018.
Styret i Roven Vel har gjennom denne perioden bestått av leder Mari Holth,
nestleder/driftsansvarlig Jan Erik Tofsrud, kasserer Hilde Ekeberg, sekretær Marianne Lund,
arrangementsansvarlig Anniken Hesselberg, utleieansvarlig Anita Olsen, styremedlem Linda
Arnesen, vara styremedlem Line Olsborg og vara styremedlem Sven Ekeberg. Styret valgte
høsten 2017 å supplere styret med styremedlem Rikke S. Aas, idet Marianne Lund gikk ut av
styret grunnet foreldrepermisjon.
Valgkomiteen har i perioden bestått av Kristin Lundby og Espen Nordhagen. Revisorer har
vært Gunnar Vangen og Bjørn Gausen. Bente Arnesen er ansvarlig for nettsidene og
Rovenposten.
Ved siden av de valgte verv er en tilgjengelig liste over faste dugnadskrefter.

Økonomi
Det er innbetalt ca. 160 kontingenter, fordelt på enslige og familier i 2017 som da regnes
som medlemmer i 2018. Dette kan se ut til å være en nedgang fra tidligere år. Det er nå
mulig å ha oversikt med oppdaterte medlemslister ved årsskiftet. Dette grunnet nyinnført
(2016) rutine for betalingstidspunkt til august-september, og medlemskontingent betales nå
for påfølgende år.
Overskuddet for 2017 er på kr 21 500,-. Vi har hatt en øking i leieinntektene og har også ok
overskudd ved gjennomførte aktivitetsdager. I år har det vært benyttet en del midler for
oppussing av utleieleiligheten i 2. etg. Utleieleiligheten hadde ny leietaker på plass f.o.m.
01.03.17.
Roven Vel har mottatt kr. 5000,- fra Fet kommune til oppgradering av 2. etg. på Grendehuset
og etablering av en historisk utstilling der.
Vi står foran et spennende prosjekt ved uteområdene ved barneparken med midler fra
Sparebankstiftelsen, hvor Roven Vel mottok et gavestipend pålydende kr. 100.000,- i
desember 2017.
Vel’ets viktigste inntektskilde er utleie av Grendehuset. Dette innebærer selve Grendehuset,
barneparken og utleieleilighet. Styret har i 2017 videreført flere langsiktige leieavtaler som
gir gode inntekter til Roven Vel. Det er blant annet videreført avtale med Kolonial.no for
utleie til hentepunkt for matvarer bestilt via nett.

Til tross for god likviditet, er styret opptatt av å finne nye måter å finansiere drift av
Grendehuset og velets oppgaver. Det er en kjensgjerning at særlig basaren bringer inn
mindre overskudd enn tidligere, og det er viktig å tenke nytt for å sikre velet fortsatt gode
inntekter fremover.

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 Roven Vel har i år som alle andre år arrangert den tradisjonelle basaren med
forhåndssalg av lodd og julegrantenning. I år konkurrerte vi med VM-finale i håndball, men
basaren var som vanlig godt besøkt. Tradisjonen tro spilte Fet Veterankorps og appell ble
holdt av Arild Romarheim. Basaren på Roven inneholdt som vanlig et rikt utvalg og flotte
gevinster fra privatpersoner og bedrifter i Fet. Styret retter en takk til alle involverte og alle
som sørget for flotte gevinster.
Vi har i år forsøkt oss med noen nye aktivitetsdager, og har gjennomført våraktivitetsdag
med natursti og aktiviteter for barna. Vi har også arrangert høstmarked med Roven Vels nye
spesialitet, nemlig «Baklukeloppis». Ved høstmarkedet forsøkte vi å vise et mangfold av det
som finnes på Roven av lokale leverandører og kremmere. Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger for våre arrangementer, og vil jobbe med samme aktivitetsdager i år for å
jobbe med enda bedre fremmøte. Vi vil også gjeninnføre den historiske vinteraktivitetsdagen
med skirenn og alt som hører til.
Gjennom året har vel’et involvert seg i flere saker knyttet til lokalmiljø. Vi har deltatt og ytret
oss i saker som etablering av Luftsportssenter ved Krogstad, utbygging og trafikksaker. I år
har vi endelig fått til å ta tak i saken om fiberutbygging på Roven. Det er gledelig å meddele
at graving og legging av kabler og utvikling av fibernettet starter vinter/vår 2018. Dette
innebærer også at Grendehuset får fibernett, noe som har vært svært etterspurt av våre
leietakere. Styret vil rette en stor takk til Anders Gulbrandsen som har koordinert arbeidet
med fibernettet.
Roven Vel har gjennom tidende alltid hatt sterke krefter for dugnadsjobbing. Det er gjennom
året gjennomført flere dugnader inne og ute. Det er kappet trær, fjernet defekt lyktestolpe
og byttet lysarmaturer i salen på Grendehuset. Den store dugnad- og vedlikeholdsjobben i år
har omhandlet oppussing av utleieleiligheten. Det har vært en stor fordel med innføringen
av driftsansvarlig, som har medført en bedre kontroll med det som til enhver tid må gjøres i
tilknytning til Grendehuset. Det er gjort et flott arbeid med å utarbeide instrukser for
Grendehuset. Det er lagt ned mange timers arbeid for driftsansvarlig ved Grendehuset i år.
Alle som vil jobbe dugnad ved Roven vel er ønskes velkommen. Dugnad i Roven Vel er
arbeidsomt, sosialt og med god kaffe!

Rovenposten
Rovenposten har kommet med fem numre i 2017. Det er en blanding av nytt fra styret, om
arrangementer på Grendehuset, noe informasjon fra kommunen, litt om hva som skjer i
bygda og historier fra gamle dager. Rovenposten inviterte til felles tur 1. juni på
Visperudåsen for å se på gravfeltet som ligger der. Det var arkeolog fra Akershus
fylkeskommune som viste og forklarte og det var mange som deltok.
På hjemmesida til Roven velforening (http://www.rovenvel.net/) er det oversikt over styret,
Rovenpostens siste nummer og tidligere numre ligger der, det er mulig å se om
Grendehuset er ledig for utleie, det er generell informasjon om vellet og noe annen aktuell
informasjon.

Planer for 2018
Vedlikehold av Grendehuset fremstår som den viktigste oppgaven for Roven Vel. Det er
stadig behov for mindre og større vedlikeholdsprosjekter. Styret jobber stadig med
forbedringer av hus og anlegg, og det jobbes blant annet nå med å få på plass et nytt
varmeanlegg..
I 2018 vil det bli gjennomført et større prosjekt med oppgradering av uteområdene i
tilslutning til parken og fotballbanen. Dette med støtte av midlene fra Sparebankstiftelsen. Vi
ønsker blant annet å etablere en grillplass med gapahuk; benker og bord. Vi vil plante plen
og legge singel slik at grillplassen henger naturlig sammen med idrettsplass og barnepark.
Ved arrangementer savner vi en naturlig møteplass utendørs, og det ønsker vi å etablere nå.
Grillplassen skal bli et møtepunkt ved arrangerte aktivitetsdager, men også som et tilbud til
lokalmiljøet i hverdagen hvor det kan bli naturlig å møtes for å ta middagen i friluft.
Vi har mottatt penger fra Fet kommune for oppgradering av rommet i 2. etg. på
Grendehuset. Styret har planer om 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 er i gang med å samle inn bilder for
fotoutstilling fra historien på og rundt Roven og Grendehuset.
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.
Styret i Roven vel er opptatt av at Grendehuset og våre områder der skal bevares og utvikles
med sine flotte og ærverdige omgivelser. Det har vi tro på at skal skje ed å skape attraktive
møteplasser, engasjement og tilhørighet for nye generasjoner. Vi trenger nye tiltak for å
tette gapet mellom våre engasjerte eldre og gjøre oss attraktive for fremtidige krefter rundt
Grendehuset og vel'et.

Styret i Roven Vel ønsker å takke involverte rundt vel’et for innsatsen gjennom perioden. Vi
er godt fornøyde med aktivitetene i året som har gått, og ser frem til et spennende år med
viktige prosjekter i 2018.
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