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Søndag 7. mars er det skidag på Grendehuset. 

 

Det er påmelding fra kl. 12.00, starten skjer kl. 13.00 og det blir kjørt opp løyper med 

forskjellige lengder. Alle er velkomne, uansett alder, - så møt opp til en hyggelig søndag!  

 

 

Årsmøte i Roven vel. 

 

Tirsdag 16. februar var det årsmøte i Roven vel.  Det var 12 medlemmer tilstede.  

Regnskapet for i fjor er revidert og funnet i orden av revisorene.  Det var et 

regnskapsmessig underskudd på grunn av utgiftene til oppussing av leiligheten i 

Grendehuset.  Andre utgifter har det også vært på huset i løpet av året.  Inntektene har 

vært leieinntekter fra utleie av huset (kr 54 300!), julebasaren (28 600) og skidagen, 

St.Hansfesten og juletrefesten gir også overskudd.  Leiligheten er nå utleid, og vil gi 

leieinntekter.  Planlagte aktiviteter og utgifter er først og fremst maling av Grendehuset.  

Det vil komme mer om årets budsjett i seinere nummer av Rovenposten.   

 

Følgende styre er valgt:   

 

Leder:   Øistein Bråthen 

Nestleder:  Berit Strindin 

Sekretær:  Anne Grethe Fineidet 

Kasserer:  Linn Nafstad 

Styremedlem: Anders Nafstad 

Varamedlem:  Kari Vikan. 

 

Hus- og anleggskomiteen består av: Anders Nafstad, Bjørn Holterhuset, Helge Sletta og 

Jan Erik Holterhuset.   

Valgkomiteen består som i fjor av: Gunnar Vangen og Lom Lomsnes. 

Revisorer: Bjørn Gausen og Gunnar Vangen. 

Festkomiteen: Janne Solli, Tove Volberg og Marit Vang. 

Ansvarlig for utleie av både Grendehuset og den gamle barneparken (ideell for 

fødselsdager for de søte små) er fortsatt Eivind Wahl, og Bente Arnesen fortsetter som 

ansvarlig for Rovenposten.   

   

Det er ønskelig at vi får inn en person fra velforeningen på Ramstadskogen som 

varamedlem, slik at kontakten kan bedres.  Alle som bor på Ramstadskogen er velkomne 

som medlemmer i Roven vel, og Rovenposten deles ut til alle også der!   

 



 

Det er flere undergrupper med tilknytning til vellet som presenterte sine årsrapporter på 

møtet: Danseklubben som har bidratt med så mye fest og moro er dessverre blitt 

nedlagt.  Regnskap, penger og papirer er levert til styret.  Takk for innsatsen!  

Grendetreffet som stort sett har månedlige treff på Grendehuset har hatt ti tilstelninger i 

fjor.  Det er god mat, kaffe, sang og av og til Fet seniordansere som er innom.   Fet 

seniordans avdeling Roven består nå av åtte faste dansere, men øvelsene skjer ofte 

sammen med de som danser på Herredshuset.  Så da blir det flere.  Gruppa er med 

under Kulturuka i kommunen og deltar også på andre dansearrangementer.  

Seniordansen støtter basaren i vellet med gevinster.   

 

Takk til alle som gikk ut av styret, takk til alle som er med og arrangerer, enten det er på 

grendetreffet eller andre tilstelninger, takk til alle har bidratt til at utleieligheten blei så 

fin, takk til alle som står på!  Og til de nye i styret: Lykke til!  

______________________________________________________________________ 

 

Grasrotandel. 

 

Endelig, her er organisasjonsnummeret dere må oppgi for å gi grasrotandelen til Roven 

vel:  971 265 337. Vi oppfordrer alle til å gjøre det! 

______________________________________________________________________ 

 

Bom i Ramstadveien. 

 

Nå er det satt opp en tidsstyrt bom i Ramstadveien.  Den stenges kl. 6.00 og åpner igjen 

kl. 9.00.  Den står ganske nær Kompveien, og er først og fremst satt opp for å hindre all 

gjennomkjøring fra Kompveien.  Vi får håpe at bommen fungerer som den skal og at det 

ikke blir for plundrete for de som har hatt ”lovelig” ærend i veien. 

 

 

Svingen. 

 

Roven vel er sammen med velforeningene på Nordre Roven, Jahren og Fetsund 

engasjert i arbeidet for ny togstasjon øst for Glomma.  Svingen holdeplass er 

nedleggingstrua etter 2012 på grunn av kort plattform.  Nå har ordføreren langs 

Kongsvingerbanen danna et Jernbaneforum, og engasjementet er stort.  Det er Janne 

Dalberg i Roven vel som er med i arbeidet fra vellets side, og kontakt med henne får du 

enten via telefon 63 88 90 82 / 952 51 888 eller jd@norpal.no 

 

 

Kaldt om natta. 

 

For vel åtti år sida fortalte en liten nabogutt nede på Jahren til bestemora mi at det 

hadde vært så kaldt om natta at ”tenna tel’a mamma og pappa fraus i hoppes”.  Det var 

nok mer vanlig å legge tenna i et vannglass om natta da enn nå.   

_____________________________________________________________________ 
Grendetreff Kl.10.30. disse dagene: 18/3, 15/4, 20/5, 17/6, 30/9, 21/10, 18/11, 9/12  

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 63 88 42 33. 

Linedans Mandager kl. 19 – 21.00, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

Dugnad Dugnader eller arbeid på Grendehuset, ta kontakt med styret! 

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset eller den gamle barneparken, kontakt 
Eivind Wahl, tlf. 905 44 296 



 

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31,  
1900 Fetsund.   Tlf. 63 88 04 54 eller 920 85 567.  E-post: roving@online.no 
Frist for innsendelse til stoff i neste nummer er Vårjevndøgn.  Dag og natt er da like lange.  
Har du spørsmål om Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt med redaktøren.  


