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Årsmøte i Roven vel  

tirsdag 13. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 
Saksliste:  
1.             Åpning  
2.             Valg av ordstyrer og referent.  
3.             Årsberetning.  
4.             Regnskap 2017.  
5.             Budsjettforslag 2018.  
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 30. januar.  

______________________________________________________________________ 
 

Fonkelbråtan og Fonkelhølet.   

 
Gransåsen er et nytt boligområde rett på andre sida av Gransbekken og Kompveien.  Det 
er solgt unna fra Gran gård.  Det skal først bygges en ny stor rundkjøring i krysset 
Gransveien-Kompveien-Tofsrudveien.  Hadde vi stått på den gamle møteplassen 
Sandbakken i krysset Tofsrudveien–Dulpmyrveien og sett over Kompveien mot 
Gransåsen for nesten 90 år sia hadde vi sett rett på hoppbakken Gransbakken.  Det var 
Roven idrettsforening som bygde bakken i 1927-28. Den vart ombygd etter krigen og var 
i bruk til litt inn på 1960-tallet.  Bakkerekorden var på 42,5 meter, men hvem var det som 
hoppa så langt mon tru?  Er det noen som veit det, eller som har bilder fra bakken?  Det 
var også en mindre 20-metersbakke.   
 
Fet skytterlag hadde i riktig gamle dager både skytebane og forsamlingshus ved 
Granshagan (som er det vesle, gamle og røde huset i Gransveien).  Det var i hvert fall 
skyting med påfølgende fest der i 1881.  Det står mer om Fet skytterlag i Årringen fra 
2016.  Skytebanen på Granshagan blei flytta til Langerud rundt 1900.  Bakken i dagens 
Gransveien opp mot bebyggelsen heter Salongbakken, og det er nok et navn fra den 
gang det var skytterlagshus der.  Det er rester etter en skytterskanse oppe i skauen.  I 
samme område er det også ei kølamile og mange fangstgroper.  Disse siste blir ikke 
arkeologene heilt enige om hva er, - er det fangstgroper for å jakte på elg eller er det 
bare noen andre høl?  Det blauthølet som ligger mellom Gransveien og skauen, før 
Salongbakken når du kommer fra Kompeveien heter Fonkelhølet.  I følge bygdeboka er 
dette et gammelt navn som tidligere blei brukt om et større område.  På et kart fra 1775 
står "Funkelhullet", og i ei sak fra 1756 om delet mellom Gran og Løykje (er dagens 
Løken-gårder) er Fonkelbråtan omtalt.  Noen av disse navna er foreslått som navn på 
veier i det nye boligområdet.  

http://www.rovenvel.net/


 

 

Litt forskjellig  
 

Det vil snart bli satt opp en tidsstyrt bom med gjennomkjøring forbudt i Fallaveien 
mellom klokka 06 og 09.  Bommen står ved Fossen, nær Tofsrudveien.  Bommen vil bli 
satt i drift helt på begynnelsen av året.   
 
Roven velforening hadde som alltid avslutning med trekning av høstbasaren før jul.  
Samtidig var det tenning av juletreet, og det kom inn netto kr 13 000,-. Takk til de som 
ordner i stand, loddselgere, de som ga gevinster og de som kjøpte lodd.    
 
Sparebankstiftelsen har gitt kr 100 000 til Grendehuset og Roven vel.  Mer om dette i 
neste nummer av Rovenposten.   
 

Velforeningen Ramstadskogen arrangerer skøytedisco på Dulpemyra lørdag 10. 

februar kl.18 - 21. Arrangementet er gratis. Det er salg av pølser, brus og kaffe (betaling 
med vips eller kontant).  Arrangementet er med værforbehold.  For oppdateringer kan 
man følge med på facebooksiden til "Dulpemyra". Det er svært begrenset med parkering. 
Ta beina fatt.  Dersom noen kan hjelpe til med å selge pølser og brus (kvelden) eller 
rigging av anlegg (dagtid) så ta kontakt med Hege Nicolaysen mobil 466 68 077 eller Kjell 
Tore Hansen mobil 901 37 509.   
 

Det arrangeres kurs i swing og rock’n roll på Grendehuset i vinter.  Kontakt Marianne 
Skaret på e-post maskaret@gmail.com.   
 

Det blir kurs i yoga på Grendehuset i vinter og vår på Grendehuset.  Kontakt Mette 
Tveito på e-post mettedagny@icluod.com.   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 15/2, 22/3, 26/4, 24/5, 21/6, 20/9, 25/10, 22/11 

og 13/12.  Gamle og nye Rovinger er velkomne til Grendetreffet som arrangeres 
på Grendehuset, så ta med deg naboen og kom  for en hyggelig prat.   

Syklubben på 
Grendehuset 

Normalt er det syklubb siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Ta med det gode 
humøret ditt og bli med!  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud om du har 
spørsmål. 

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.   

Fet fotoklubb Den første tirsdagen i hver måned på Grendehuset, kontakt Stein Skrimstad på 
tlf. 905 22 728, eller bare stikk innom.   

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 Anita Olsen på e-post: 
utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har billigere leie.   

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 

seinest dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.  Det kan være forandringer på 
dag og tid, så ring i god tid for sikkerhets skyld.   

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen på e-post roving@online.no.  Tlf. er 
920 85 567 og 63 88 04 54.  Har du spørsmål om Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. 
Neste nummer av Rovenposten kommer i februar.  Har du noe du gjerne vil ha med eller noe du gjerne 
vil at vi skriver om, så ta kontakt!  Godt nytt år!   
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