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Giro for medlemskap 
 
Giro for innbetaling av medlemskap i Roven vel for 2021 følger vedlagt.  Betalingsfrist er 
15. desember.   
 
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.  Noe av dette er lagt på is 
på grunn av koronaen, men vil starte opp igjen når vi er tilbake til et mer normalt liv. Som 
medlem får du litt lågere leie av Grendehuset. 
 
Medlemskapet koster kr 350,- for familier og kr 200,- for enslige.  Konto 1275.60.32664.  
Du kan også betale via vipps: «kjøp og betal» nr. 98883 (Roven velforening). 
 
Alt arbeidet i vellet gjøres på dugnad.  Har du lyst til å bidra så ta gjerne kontakt.   

______________________________________________________________________ 

 

Nytt fra styret 

 
Grendehuset leies ut.  Men det er visse begrensninger og mer vasking mellom hver 
leietaker.  Vellet følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).  Det er 
montert spritdispensere ved inngangen og på kjøkkenet.   
 
Det er satt i gang med utskifting av balkongdør og vinduer mot syd i første etasje.  Dette 
er de eldste vinduene på huset på huset og en oppgradering har vært nødvendig lenge.  
De nye vinduene vil ha samme mål som de gamle og de innvendige listene vil bli brukt 
på nytt.  Styret har fått midler til dette fra eksternt hold.  
 
Ny grillhytte er bygget på Grendehuset, med innvielse i begynnelsen av september.   
 
Barneparken er fin å leie til barneselskapet, se priser på neste side.  
 
Det er starta en fotokonkurranse på Facebook med bilder fra Roven.  Det kommer inn 
mange gode bidrag og styret har forløpende avstemninger.  Se: 
www.facebook.com/rovenvel  
 
 

 

 

Prisliste for leie av Grendehuset og barneparken. 

http://www.rovenvel.net/
http://www.fhi.no/
http://www.facebook.com/rovenvel
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Tekst Medlemmer* Ikke medlemmer Tidspunkt 

1 døgn helg 3500 4500 Kl. 14.00 – 12.00 

neste dag 

Helg 5000 6300 Fredag kl. 14.00 – 

søndag kl. 21.00 

1 døgn hverdag   

 

2500 3000 Etter avtale 

 

Vask av lokalet etter leie er inkludert.  

Tekst Medlemmer* Ikke medlemmer Tidspunkt 

Minnesamvær 1200 (Ord. døgnpris) Etter avtale 

Grendehuset inntil 4 t 600 1000 Etter avtale 

    

 

Den som leier vasker selv eller bestiller vask á kr 1500 på forhånd.  

Leie av Barneparken  

Tekst Medlemmer* Ikke medlemmer Tidspunkt 

Inntil 4 timer   400 600 Etter avtale 

Inntil 24 timer   800 1000 Etter avtale 

    

 

Leietaker må vaske selv.   

 *Medlem betyr at ansvarlig leier har betalt medlemskontingent for Roven velforening for 

inneværende år.  

 

  
Grendetreff På grunn av korona er det ikke Grendetreff ut året. Vi håper alle at alt blir bedre 

neste år. 

Syklubben på 
Grendehuset 

Syklubben møtes siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad 
eller Sissel Borud om du vil bli med.  Alle er velkomne, enten de liker å sy eller 
ikke.   

Seniordans Hver torsdag kl. 10.00 til 12.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

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

Strikkeklubb Strikkekafèen vil starte opp igjen etter å ha vært koronastengt.  Ring Una Holth 
på telefon 481 59 153 om du lurer på når det blir.   

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.         

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, ring 923 
00 130 eller send e--post: utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har 
billigere leie.  Du kan sjekke om det er ledig på vellets hjemmesider. 

Sykehjems-
bussen 

Sykehjemsbussen er parkert på grunn av korona, men vil starte opp igjen så snart 
det er mulig.     

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen på e-post roving@online.no.  Tlf. er 
920 85 567.  Har du spørsmål om Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. Neste nummer 
av Rovenposten kommer på begynnelsen neste år.  

mailto:utleie.rovengrendehus@gmail.com
mailto:roving@online.no

