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Årsmøte i Roven vel  

 

tirsdag 25. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 
 

Saksliste:  
 
1.             Åpning  
2.             Valg av ordstyrer og referent.  
3.             Årsberetning.  
4.             Regnskap 2013  
5.             Budsjettforslag 2014.  
6.             Innkomne forslag.  
7.             Valg.  
 
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering. 
______________________________________________________________________ 
 

Mye leven fra industriområdet på Heia. 
 
Det har i lang tid vært et pukkverk som går seint og tidlig innerst på industriområdet på 
Heia.  Det er steinmasse som blir brukt til den nye veien over Åkrene.  Sarpsborg park og 
anlegg har fått lov til å drive, men det er spørsmål om de har lov til å drive både om natta 
og seint om kvelden.  Vi får håpe nattebråket tar slutt og at bråket på dag- og kveldstid er 
over når våren kommer.  
______________________________________________________________________ 

 

Skidag er søndag 2. mars. 

 
Så sant det er snø blir det skidag ved Grendehuset søndag 2. mars.  Følg med på 
oppslag ved postkassene, vellets hjemmeside eller facebook.  Deltakelse koster kr 30, til 
gjengjeld blir det vel diplom og medalje å få.  
______________________________________________________________________ 

 

Dulpmyra.  

 
Dulpmyra, den gamle idrettsplassen og fotballbanen har fått sin renessanse.  Det er 
grøfta på nytt sånn at den holder seg bedre på sommerstid.  Det er fin skøyteis der om 
vinteren.  Det arrangeres skøytedisko og det er store og små der seint og tidlig.  De 
gamle Rovingene i Roven idrettsforening som fikk i stand banen på begynnelsen av 
1930-tallet ville ha likt det.  I idrettsforeningens møteprotokoll kan vi lese følgende fra 
1946:  «Styremøte holdes på Falla søndag den 16. juni kl. ½ 6 aften under ledelse av 



 

formann John Wahl.  Tilstede var: Arne Skjønhaug, Karl J. Kjustad, Leif Solvang og Karl 
Laget-Hval.»  Styret behandla flere saker, blant annet støtte til et monument over falne 
fra Romerike i krigen med kr 15, St.Hansfestligheten skulle avholdes på Dulpmyra som 
vanlig og så var to saker om «grundafståelse til idrettsplassen» og «makeskifte».  Her 
siterer jeg: 
 
«I anledning utvidelse av idrettsplassen må 230 kvadratmeter av Langseth tilhørende Leif 
Hagen kjøpes eller leies.  Det blev enstemmig besluttet å tilby Hagen 50,- kr – femti 
kroner – for grundarealet.»  Videre:  «I henhold til tilbud fra Ole Wisperud om at han 
gratis vil gi Roven idrettsforening det grundareal ca ¾ mål beliggende i nordre del for 
idrettsplassen.  Betingelense er at Roven idrettsforening skaffer Wisperud den 
jordmassen han trenger.  Det blev enstemmig vedtatt å vedta Wisperuds tilbud.» 
 
Wisperud’n hadde et potetland litt nærmere kanalen, så han skulle sikkert ha matjorda dit 
kan jeg tenke meg.  At bestefar Leif fikk en femtilapp var sikkert vel fortjent for bidraget til 
banen.  Prisene på Roven har gått noe opp på de snart 70 åra som har gått!  
Mesteparten av Dulpmyra er ellers skilt ut fra en av Ramstad-gårdene.  Banen blei 
forresten dreinert i -46 også.  Da som nå vart det gjort på dugnad.  Seinere kom det opp 
lysstolper, og de sto fram til i høst, men uten lys i mange år.  I høst kom det nye master.  
 
Idrettsforeningen var i virksomhet fram til slutten av 50-tallet.  I februar -54 var Johs. 
Henriksen sekretær, og han førte prydelige referater.  Her er et sitat fra møtet 12. 
februar:  «Sak 1. Skriv fra Fet kommune ang.vannverk Hval – Ramstad – Visperud, der 
Roven idrettsforening er medregnet for 15 andeler kr 750 for vann til idrettsplassen.  
Bråthen (Helge) og Laget (Egil) mente dette var vel drøyt da 1 husstand er regnet efter 
10 andeler.  Uriansrud (Johan) og Henriksen syntes ikke dette var urimelig da vi må se 
saken på lengere sikt så som eventuelt mer vannforbruk til skøytebane, klubbhus og bad 
etc.  Helge Bråthen ble valgt til å møte for Idrettsforeningen hos Harald Aaamodt på 
vannmøte f.k. mandag for å ivareta Roven idrettsforenings interesser på beste måte».   
 
Her var det ikke noe slinger i valsen!  Mer om vannverkene på Roven i løpet av våren.  
 
 
Grendetreff 20/2, 20/3, 24/4, 22/5, 19/6, 25/9, 23/10, 20/11 og 11/12, kl 10.30 alle dager. 

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

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 vellet.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Det er alltid noe å gjøre 
på eller rundt huset.  Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

Ellers Er det noen som vil bidra økonomisk til det nye kjøkkenet Grendehuset fikk på 
plass før jul?  Ta kontakt med styret i så fall.   

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 
Oddvar tlf. 906 56 777 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.    

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til skriver 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 med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer 
er fastelavnsøndag 2. mars.   

mailto:roving@online.no

