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Årsmøte i Roven vel  

tirsdag 16. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 
Saksliste:  
1.             Åpning  
2.             Valg av ordstyrer og referent.  
3.             Årsberetning.  
4.             Regnskap 2015.  
5.             Budsjettforslag 2016.  
6.             Innkomne forslag.  
7.             Valg.  
 
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering. 
 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 2. februar.   
______________________________________________________________________ 
 

Velkommen til grendetreff på Grendehuset. 

En formiddag i måneden er det grendetreff på Grendehuset.  Alle er velkomne, enten du 
har bodd på Roven hele livet, nettopp har flytta hit eller har annen tilknytning til bygda.  I 
januar er det torsdag 21. januar og i februar er dagen flytta til torsdag 25. februar.  Alle 
dager kl. 10.30.  Datoene for resten av året finner du i oversikten nederst på side to. 

 

 

Heia Heia!   

 
På kommunens hjemmeside blei følgende publisert 4. januar: Fet kommune og Warå 
Mølle har inngått avtale som regulerer overdragelsen av dammene ved Heiavannet, 
Hvalstjern og Varsjøen til Fet kommune.  Avtalen sikrer også allmenheten rett til å 
benytte Warå Mølle sin strandeiendom langs Glomma til rekreasjon for all framtid.  

Fet kommune igangsetter umiddelbart prosessen med utbedring av Heiadammen og 
arbeidene skal være ferdige i september 2016. 

Alle Roven-hjerter gleder seg og ser fram til stabil vannstand i Heia!  Takk til de som har 
fulgt opp denne saken, både i vellet, Naturvernforbundet i Fet, politikere, ansatte og 
Warå mølle.  

 

 

 

http://www.rovenvel.net/


 

Hvorfor heter veiene på Roven det de gjør?  

 

Veien som heter Ekebergåsen går fra Rovenveien (fylkesvei 172 og til Gamle Roven vei 
(fylkesvei 278).     Både åsen og veien heter nå Ekebergåsen.  Det er litt pussig for stedet 
har navnet etter ligger ikke i Ekebergåsen!   
 
Ekeberg er Rovenveien 291 og ligger på oversida av storveien.  Stedet blei bygd i 1904 
og det var en kar fra Ekeberg i Aurskog som gifta seg med Anne Fladen fra Flaen på 
Roven, som slo seg til der.  Johan Johansen Ekeberg tok med seg navnet sitt og det står 
følgende om ham i bygdeboka (bind tre, side 103): Johan J. Ekeberg kom som 14-åring 
og nykonfirmert gående fra Aurskog og tok tjeneste på Nordgarn Holter.  Der ble han i 50 
år og fikk diplom for lang og tru tjeneste.  Han braut opp de ti måla som hører til Ekeberg.  
De fleste gikk ikke så langt for å finne seg en ektefelle.  En av sønnene, Alf Ekeberg gifta 
seg med Klara Laget og de flytta til eiendommen Fjellvang (nå Ekebergåsen 4).  I 
bygdeboka står dette:  
 
Huset i Fjellvang ble bygd i 1931 og var den første villaen i den nåværende bebyggelsen 
i Sagdalen og Ekebergåsen.  Fjellvang var ei stor villatomt, og de hadde gris og høner til 
etter andre verdenskrigen.  Ekeberg hadde ei li der fabrikken nå er, der han dyrket hvete.   
Alf Ekeberg begynte å lage kommoder inne i stua og kammerset ganske snart etter at 
huset var bygd.  Han satte så opp et snekkerverksted ovafor villaen, og i 1937 – 39 tok 
han inn ansatte i verkstedet, der de etter hvert laget flere slags møbler.  I 1949 begynte 
han å bygge nytt verksted der det nåværende fabrikkbygget ligger.  Det sto klart i 1951.  
Dette er seinere bygd på flere ganger.  I 1975 kjøpte de tomta Skogly, som lå mellom 
Fjellvang og fabrikktomta, av Solberg-familien.  Villaen på Skogly ble revet, og 
fabrikkbygningen fikk en ny stor utvidelse i 1982.  A. Ekeberg og Sønner har nå annen 
etasje i industribygget, mens første etasje leies ut.  I alt 17 bedrifter holder til her nå 
(1986), og over 100 personer har arbeidsplassen sin her. 
 
Noen år seinere bygde bedriften nytt bygg på industriområdet på Heia, men dessverre 
gikk det ikke så lenge før den var nedlagt.  Det er mange av oss på Roven som har pene 
skatoller eller andre møbler fra Ekeberg.  Ekebergbygget (Rovenveien 125) huser fortsatt 
mange forskjellige bedrifter.  Den store boligbygginga i Ekebergåsen begynte i 1971.   
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  21/1, 25/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 22/9, 20/10, 

17/11 og 8/12. 

Syklubben Siste torsdag i måneden kl. 12-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Grasrotandel Oppgi vellets org.nr. 971 265 337 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings grasrotandel til Roven vel.  Det koster deg 
ingenting.    

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad eller trå til under arrangementer, ta kontakt 
med styret eller Rovenposten som formidler kontakt videre.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Anne Mari Borud på tlf. 458 36 399 
mellom kl. 17.00 og 21.00.  Medlemmer har billigere leie.  Den gamle 
barneparken nyoppussa og er fin til barneselskap.   

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Eivind tlf. 906 92 108 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

  

 

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   
Tlf. 920 85 567 og 63 88 04 54.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om Roven eller noe du 
lurer på, er det bare å ta kontakt.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. februar.   

mailto:roving@online.no

