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Kort referat fra årsmøtet 16. februar på Grendehuset 

 
Det var årsmøte i Roven vel 16. februar.  Vi var 13 medlemmer som fikk presentert 
styrets årsberetning, regnskapet for i fjor, budsjettet for 2016 og det var valg til styret og 
andre verv.  Ny leder er Kjetil Skamsar (tlf. 900 77 009), ny nestleder er Linda Merete 
Arnesen, sekretær er Marianne Lund, kasserer Hilde Ekeberg, nye styremedlemmer er 
Line Olsborg og Mari Holth, ny varamedlem er Vigdis Lien Olsen og varamedlem Sven 
Ekeberg fortsetter.   

Dugnadsgjengen består av Nils Henrik Henningstad, Anne-Grethe Fineidet, Ronny 
Steffensen, Bjørn Arnesen, Gunnar Vangen, Espen Bergersen, Monika Lund, Petter 
Krogh Østby, Anders Nafstad, Kent Gulbrandsen, Kristin Bergersen Lundby, Marius 
Thoner. og Stein Skrimstad.  Det er plass til flere om du vil være med og bidra til et 
veldrevet grendehus og en hyggelig velforening. 

Det er blitt nye priser for leie av grendehuset og ny ansvarlig for utleie er Vigdis Lien 
Olsen, henne når du på tlf. 970 33 379.  Helst mellom kl. 17.00 og 22. E-post: 

utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har billigere leie.  Den gamle 
barneparken er fin til barneselskap, og er nyoppussa.  Prisene får du vite av Vigdis, og 
de vil bli lagt ut på hjemmesidene etter hvert.   
 
Økonomien i vellet må sies å være stabil og god.  Det er regelmessige og gode inntekter 
av både utleieleiligheten på Grendehuset og av huset ellers.  Den årlige høstbasaren gir 
også gode inntekter.   Samtidig koster det mye å drifte Grendehuset, det er et gammelt 
hus (bygd som skole i 1904 og påbygd seinere) og det er stadig nødvendig vedlikehold 
som må utføres.   
______________________________________________________________________ 
 

Det bygges og vil bli bygd enda mer på Roven   
 
Utbyggere kjøper opp store tomter og mindre bruk her på Roven, og det er ikke fordi de 
har tenkt å bosette seg her.  Vi får nok planer presentert etter hvert.  Et varsel om 
planarbeid som nå er sendt ut til berørte grunneiere, naboer, private og offentlig instanser 
er regulering av det som kalles Smiehaugen park.  Det er Varåveien 13, gnr. 31 og bnr 
125 m.fl.  Hensikten er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse, 
og det er firmaet Bygg-Team Romerike AS som står bak arbeidet.  Svein Ronny Høgtorp 
er kontaktperson for firmaet, men spørsmål om planarbeidet kan rettes til Andreas 
Kaarbø på telefon 452 86 101.   
 
Innover i Varåveien heter det Trollhølet (eller Trøllhølet).  Varåveien har navnet etter 
bekken som renner fra Heia til Glomma.  Lenger opp mot Heia heter den Fossåa, mens 
den nederst heter Varåa.  I bygdeboka bind tre (som du får kjøpt på biblioteket for en 
billig penge) kan du lese om Varåbruket.  Vi veit at det var flere kverner (er små møller) i 
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Fossåa og Varåa for riktig lenge sia.  Seinere kom det vassager i bekken.  Vannkrafta 
skulle utnyttes, og de to kvernene som holdt stand lengst lå ved Fossen og Møllerbakk. 
Begge var i drift til siste halvdel av 1800-tallet.  Varåbruket var et stort industrikompleks 
fra 1700-tallet, og familien Quille var de siste som dreiv møllebruket Warå mølle.  De har 
eid bruket i hundre år.   
______________________________________________________________________ 

 

Siste nytt fra kommunen 
 
Som nevnt i forrige nummer av Rovenposten er kommunen i gang med å legge nye 
vann- og avløpsledninger fra Grendehuset (Roven skole) til Holtermoen langs med 
Gamle Roven vei.  Til høsten vil de fortsette ned til Holterhuset og Varsjøen, inkludert 
Dammen langs Varsjøveien.   Før påske var de snart framme ved Nordli, og de tar sikte 
på å bli ferdige seinest i 2018.  Alle berørte grunneiere blir kontakta etter hvert, og skal få 
nødvendig informasjon om hva det innebærer.  Alle må koble seg til det offentlige 
avløpsnettet da det er ferdig utbygd.  Der det ikke er kommunal vannforsyning i dag vil 
det også være krav om tilknytning til dette.  Det blir både tilknytningsgebyr og årlige 
gebyrer som må betales av huseierne.  Kommunen dekker alle kostnader av legging av 
kommunale hovedledninger.  Kostnadene ved å legge ny ledning fra husveggen 
(eventuelt septiktank) må i hovedsak betales av huseieren, dog med enkelte unntak hvis 
det blir veldig dyrt.  Ta kontakt med saksbehandler Dag Strandbakken i kommunen hvis 
du lurer på noe, han er å treffes på telefon 63 88 87 43 eller 905 31 008.   
 
Mandag 9. mai må du stemme enten du vil at Fet skal bestå som egen kommune, eller 
om du vil at vi skal slå oss sammen med Sørum og Skedsmo.  Fet kommunen har mye 
om dette på sine hjemmesider, så søk deg fram dit og les.  Ordførerne har i vinter drevet 
og forhandla, noe av dette har vi kunnet lese om i de to lokalavisene våre.  Følg med, 
ellers er du plutselig blitt Sørumsokning uten at du aner det!  Eller enda verre, - 
Lillestrømling…    
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  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 Vigdis Lien Olsen, tlf. 970 33 379.  
Helst mellom kl. 17.00 og 22. E-post: utleie.rovengrendehus@gmail.com.   
Medlemmer har billigere leie.  Den gamle barneparken er fin til barneselskap, og 
er nyoppussa innvendig.   

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.    

Julemesse på 
lensene 

Lørdag 26. og søndag 27. november.  Litt lenge til foreløpig!   

Skauendagen Søndag 21. august blir årets Skauendag!   

Flomdager  24. – 29. mai med mange aktiviteter i Fetsund.  

  

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. mai.   
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