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Årsmøte i Roven vel  

onsdag 27. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 
Saksliste:  
1.             Åpning  
2.             Valg av ordstyrer og referent.  
3.             Årsberetning.  
4.             Regnskap 2018.  
5.             Budsjettforslag 2019.  
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 10. februar.  

______________________________________________________________________ 

 

Giro for medlemskap 
 
Giro for innbetaling av medlemskap i Roven vel for 2019 blei delt ut i alle postkasser på 
Roven før nyttår.  Roven vel er en velforening som dekker hele Roven.  Alle er velkomne 
som medlemmer og til å delta på våre aktiviteter.  Hovedaktiviteten til vellet er på 
Grendehuset i Gamle Roven veg 141.  Huset var tidligere Roven skole, og der er det er 
alt fra grendetreff, aktivitetsdager, juletretenning, utleie av lokalene og mye mer.  Om du 
ikke synes du får noe igjen for medlemskapet, så tenk på at du bidrar til at det er godt å 
bo her på Roven.   
 
Medlemskapet koster kr 350,- for familier og kr 200,- for enslige.  Om du ikke alt har 
betalt så er det fint om du gjør de så fort som mulig til konto 1275.60.32664.   
 
Rovenposten deles ut til alle husstandene på Roven, så sant vi finner ei postkasse vi kan 
legge det i.  I fjor kom det kun fire numre, og det siste kom før sommerferien, i år tar vi 
sikte på å komme med flere numre.  Har du lyst til å få med noe stoff eller vil tipse 
redaktøren om noe, så ta gjerne kontakt.  Vi trenger også flere som kan tenke seg å dele 
ut Rovenposten.   
 
Alt arbeidet i vellet gjøres på dugnad.  Har du lyst til å bidra så ta gjerne kontakt.   
 

 

Containerbråk fra industrien på Heia.   
 
Folk plages av containerbråk fra industriområdet på Heia.  Det er vel særlig Infinitum, 
tidligere Norsk Resirk som bråker.  De tar imot milliarder (!) av plastflasker og 

http://www.rovenvel.net/


 

brusbokser.  Flaskene har så langt blitt frakta til Sverige og Tyskland for gjenvinning, og 
boksene har gått til Holmestrand.  Nå skal det imidlertid bygges et eget gjenvinnings-
anlegg på Heia.   Bedriften har i dag 75 lastebiler som kommer og går døgnet rundt.  I 
følge en avisartikkel fra før jul er det sju per natt.   
 
En annen sak som vi har lagt merke til i lang tid er at vi finner deler av flaskeetiketter 
ganske langt unna bedriften.  Antar at det skyldes dårlig sikring av lastebilene?   

______________________________________________________________________ 
 

Bli med og gå Taterstigen (les om den på www.ut.no)  
 
Roven vel har de siste åra invitert til en historietur på Roven.  I år blir det en fellestur 
langs Taterstigen som går på andre sida av Glomma.  Det beste en kan si om vestsida 
av elva er vel at de har den fineste utsikten, - over mot Roven.   
 
Taterstigen er finest når blåveisen blomstrer og det får vi håpe den gjør i slutten av april.  
Vi møtes innerst i Falldalen.  Følg Falldalsveien så langt den går, kjør eller sykle gjennom 
tunet på Nystua Skårer (Behandlingstunet som tilhører Frelsesarmeen), og der er det en 

parkeringsplass med plass til en fem-seks biler.  Turen blir tirsdag 23. april og vi møtes 

klokka 18.00.  Sola går ned kl. 20.54 og da er vi for lengst tilbake på Skårer.   
 
Turleder er Bente Arnesen og har du spørsmål er det bare å ringe på tlf.nr. 920 85 567.  
Du kan snu når du vil om du ikke vil bli med på hele turen.  Det er litt ulendt og bratt noen 
steder.   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 21/2, 11/4, 23/5, 13/6, 19/9, 24/10, 21/11 og 

12/12.  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.  Kontakt Ragnhild 
Kjustad eller Sissel Borud om du vil bli med. 

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 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 eller den tidligere barneparken, send en e-
post: utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har billigere leie.  Du kan 
sjekke om det er ledig på vellets hjemmesider. 

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 under hundrelappen for tur-retur.  Det kan være 
forandringer på dag og tid, så ring i god tid for sikkerhets skyld.  Spør om prisen 
også.   

  

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 vinter.   Har du noe du gjerne vil ha med, ta kontakt.  
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