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Det var årsmøte i Roven vel 15. februar.    

 
Det var ikke så mange som møtte fram på Grendehuset denne kvelden.  Men vi var 
mange nok og det blei foretatt valg, regnskap og budsjett vart godkjent og et par andre 
saker blei også diskutert. 
 
Styret består nå av leder Mari Holth, driftsansvarlig og nestleder er Jan Erik Tofsrud, 
arrangementsansvarlig Anniken Hesselberg, sekretær Marianne Lund, kasserer Hilde 
Ekeberg, utleieansvarlig Anita Olsen og styremedlem Linda M. Arnesen.  Sven Ekeberg 
og Line Olsborg er begge to varamedlemmer til styret.   
 
Valgkomiteen er Kristin Lundby og Espen Nordhagen.  Revisorer er Bjørn Gausen og 
Gunnar Vangen.  Rovenpostens redaktør er Bente Arnesen. 
 
Økonomien i vellet er god.  Leieinntektene i fjor var til sammen kr. 176 300.  Av dette var 
kr 72 000 for leiligheten i huset.  I årskontingenter fikk vi inn kr. 56 225, det er om lag 200 
medlemmer.  Diverse andre inntekter var på vel kr. 30 000, av dette var overskuddet fra 
basaren kr. 20 000.  Inntektene har vært totalt kr. 264 325. Vi har store utgifter på 
Grendehuset, det er renovasjon, lys og varme, reparasjoner og vedlikehold, litt 
kontorrekvisita, annonsering og forsikringspremier, totalt kr. 231 0250.  Overskuddet er 
kr. 32 075.  Budsjettet for neste år er omtrent som fjorårets regnskap.   
 
Nå pusses leiligheten opp og det er ny leieboer fra 1. mars.  Barneparken er nylig gjort i 
stand.  Grendehuset vart bygd som skole helt på begynnelsen av 1900-tallet, noe er 
seinere bygd på og det er stort sett godt vedlikeholdt.  Likevel er det godt å ha litt i 
reserve, mye kan plutselig skje med gamle hus.   

 
Det er stor aktivitet i vellet.  Det månedlige grendetreffet samler mye folk til hyggelige treff 
på huset.  Det er plass til flere og datoene for når det er ser du på baksida av 
Rovenposten.  Seniordansen danser seg gjennom hver onsdags formiddag, og du 
trenger ikke være så fryktelig gammel før du blir med.  Har du lyst til å bli med så møt 
opp eller ring til Jorunn Emmaus på 908 95 428.  Vellet har en egen syklubb som møtes 
den siste torsdagen i måneden fra kl. 11.30.  Da er det formiddagsmat, utlodning, kaffe 
og sikkert uendelig mye hyggelig prat.  Både grendetreffet, seniordansen og syklubben er 
en stor bidragsyter til Grendehuset og vellet.  Det er ikke små summer som i årenes løp 
har blitt gitt, og tusen takk for det.  En særlig takk til syklubben og grendetreffet for 
robotgrasklipperen i fjor.   

 
Dugnadsgjengen på Grendehuset bidrar mye og det blir stadig nye medlemmer.  Men det 
er plass til flere, så ta kontakt med styret om du kan tenke deg å være med og jobbe på 
Grendehuset og for et aktivt vel som alle på Roven har glede og nytte av.   

http://www.rovenvel.net/


 

Medlemmer i Roven vel har billigere leie av Grendehuset.  For ei hel helg, fra fredag til 
søndag koster det kr. 6 000 for ikke medlemmer og kr 4 800 for medlemmer.  For halve 
helga koster det kr. 3 500 for ikke medlemmer og kr. 2 900 for medlemmer.  Du kan også 
leie huset bare for en kveld, det billigste er peisestue eller møterommet til kr. 300 for 
medlemmer.  Er du ikke medlem må du betale en hundrelapp ekstra.  Den store salen 
koster kr. 600 for medlemmer og kr. 800 hvis du ikke er medlem.  Minnesamvær er kr. 
2 000 for ikke medlemmer og kr. 1 200 for medlemmer.  Alle prisene står på vellets 
hjemmesider, og der er det også en kalender hvor du kan se om det er ledig den kvelden 
eller helga du lurer på. 

 

Takk til alle som har gjort og gjør en innsats for Roven vel.   

______________________________________________________________________ 

 

Kongeveien 

 
De gamle kongeveiene fulgte de eldgamle oppgåtte stiene og oldtidsveiene. De er ofte 
beholdt som traseer for våre dagers riks- og fylkesveier. Andre er turstier og 
vandringsruter i natur og landskap. Veiene og stiene gikk fra gård til gård og bandt 
bygdene sammen, samtidig som de førte fram til byer og større steder. De gamle veiene 
blei kalt tjodveier og allfarveier.   
 
Vår Kongevei gikk mellom Rælingen og Enebakkneset og videre til Østfold. Det gikk en 
annen gammel vei som tok av fra denne Kongeveien ved By i Gansdalen og mot Høland. 
Spor etter begge veiene kan følges mange steder. Strekningen fra Bytoppen og Dalheim 
(ved Dalen skole) til Ridderhaugen og Riddersand skole blir nå rydda og skilta.  Arbeidet 
er et samarbeid mellom Fet historielag, STYRK og Fet kommune, og det blir offisiell 
åpning på vårparten en gang.  Følg med på facebook-sida til Fet historielag om du vil 
holde deg orientert.   Kongeveien er fin å sykle og gå. Forrige gang den vart skilta var i 
1998. 
 
Her på Roven er det mange eldgamle veifar.  De gikk mellom de eldste gårdene og fra 
klebersteinsbruddet i Kjelda på Holtermoen (ved Piggåsen) og Glomma.  Noen av dem er 
fortsatt synlige i landskapet.  Visperudguta er et gammelt veifar.  Fra Ekebergbygget, 
forbi Elvetun og Sandbo går det et fint veifar ned mot elva.   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  16/3, 20/4, 11/5, 15/6, 21/9, 26/10, 16/11 

og 7/12. Gamle og nye Rovinger er velkomne til Grendetreffet som arrangeres 

på Grendehuset, så ta med deg naboen og kom for en hyggelig prat.   

Syklubben 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 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.   

  

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.  Har du noe du gjerne vil ha med eller noe du gjerne vil 
at vi skriver om, så ta kontakt!   
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