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Siste nytt fra styret 
 
Det var årsmøte i Roven velforening 12. februar.  Årsberetning og regnskap for i fjor blei 
gjennomgått og godkjent og valg gjennomført.  Årsberetninga finner du på vellets 
hjemmeside, det samme gjør du med de nye vedtektene.  Det var nødvendig med 
oppdaterte og gyldige vedtekter for en fullstendig registrering i Frivillighetsregisteret.  Vil 
du ha årsberetninga eller vedtektene tilsendt på papir, kontakt Rovenposten.   
 
Leder Mari Holth, arrangementansvarlig Anniken Hesselberg, kasserer Hilde Ekeberg, 
uteleiansvarlig Anita Olsen, styremedlem Linda Arnesen og medlem i valgkomiteen 
Kristin Lundby var ikke på valg i år.  De fortsetter dermed sammen med nyvalgt 
styremedlem Rikke Aas og Espen Nordhagen, varamedlem i styret Anne Marthe 
Ramstad og ditto Yvonne Hammer, og nytt medlem i valgkomiteen Marianne Lund.  
Tillitsvalgte som tar gjenvalg er nestleder og driftsansvarlig Jan Erik Tofsrud, vara til 
styret Sven Ekeberg og revisorene Gunnar Vangen og Bjørn Gausen.   
 
Styret søkte høsten 2017 Sparebankstiftelsen om støtte til oppgradering av uteområdet 
ved barneparken og etablering av grillplass ved Grendehuset.  Vellet fikk kr 100 000 og 
styret vil organisere arbeidet med dette som et eget prosjekt ved sida av styret med en 
egen prosjektleder.  Jobben vil i så stor grad som mulig bli utført på dugnad, så her er det 
bare å melde seg til innsats.   Fet kommune har bevilga kr 5 000 til å lage en liten 
utstilling og et minimuseum i annen etasje på Grendehuset.  Her vil det bli rom for 
utstilling av gamle gjenstander og bilder fra skoletida (fra 1904 til 1962), fra vellets første 
55 år og andre gamle bilder fra Roven.  Det er alt nedsatt ei lita gruppe som vil se på hva 
som bør gjøres og hvordan vi kan få mest mulig ut av pengene.   
 
Foruten den generelle årsberetninga fra styret var det årsmeldinger fra grendetreffet, 
syklubben og seniordansen.  Leiligheten er utleid, det er flere faste leietakere, og om ikke 
pengene strømmer inn er det i hvert fall nok til at vellets utgifter dekkes.   
 
En stor takk til alle som stiller opp for vellet og Grendehuset og takk til de to som gikk ut 
av styret (Marianne Lund og Line Olsborg).  En takk også til alle de som gjør de mange 
nesten usynlige jobbene, men som vi hadde merka godt hvis de ikke hadde blitt gjort 
Vi minner om at barneparken er nyoppussa og kjempefin til å leie til barnefest!   

______________________________________________________________________ 
 

Nye veinavn og kommunesammenslåing  
 
Det er bestemt at den nye kommunen skal unngå like navn på forskjellige veier.  Dette på 
grunn av at det skal være lett å finne fram.  Ikke bare for nye venner og ukjente, men vel 
så viktig at brannvesen, sjukebiler og politi kan komme fort fram til riktig adresse.  Det 

http://www.rovenvel.net/


 

betyr at en del veier må få nye navn.  Ingenting er bestemt og det kan komme flere 
endringer.  Det har kommet forslag fra de som jobber med matrikkel og geodata i de tre 
kommunene.  De har rett og slett tatt for seg de veinavn som finnes i flere enn en av 
kommunen, telt antall adresser og foreslått at den veien med færrest hus må få nytt 
veinavn.   
 
Dette betyr at noen veier på Roven  mest sannsynlig må få nye navn, og det er følgende 
veier:  Hagaveien, Jensrudveien, Rådyrveien, Sørliveien og Åserudveien.  Har du gode 
forslag til nye navn på disse, så skriv gjerne et begrunna forslag på Fet historielags 
facebook-side eller kontakt Rovenposten (se aller nederst på denne sida for hvor 
skriveren kan treffes).  Du må gjerne ringe.   
 

 

Litt diverse 
 
I forrige nummer av Rovenposten blei det etterlyst hvem det var som hadde 
bakkerekorden på 42,5 meter i Gransbakken.  I følge Torstein Faller er det Per Stenerud, 
født i 1920 som har bakkerekorden fra 1950 eller -51.  Torstein er hyppig nevnt i 
protokollen til Roven idrettsforening, og han forteller også om et hopprenn 22. mars i 
1949.  Da fylte bestemora hans år, hun var født i 1864.   
 
Har du lyst til å følge med på hva som skjer med den nye kommunen kan du gjøre det 
her:  http://www.lillestrom.kommune.no/ 
 
Har dere hørt om han som var så stuttbeint at’n fekk gnagsår i rompa når’n gikk nerover 
Kulykkja med langstøvler?  
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 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 april – mai.  Har du noe du gjerne vil ha med eller noe du 
gjerne vil at vi skriver om, så ta kontakt!   
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