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Årsmøte i Roven vel  
onsdag 27. februar kl. 19.00 på Grendehuset. 

Saksliste:  
1.             Åpning  

2.             Valg av ordstyrer og referent.  

3.             Årsberetning.  

4.             Regnskap 2012  

5.             Budsjettforslag 2013.  

6.             Innkomne forslag.  

7.             Valg.  
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 13. februar.   

 

 

Skidag  
 
Skidag på Grendehuset søndag 3. mars.  Mer informasjon kommer i neste nummer av 
Rovenposten og som oppslag når det nærmer seg. 
 

 

Skøytefest på Dulpmyra søndag 10. februar kl. 13.00 (finn fram skøytene!). 
 
Prosjektgruppa for Dulpmyra fikk rett før jul positivt svar fra to store fond vi hadde søkt 
om midler i.  Nå skal vi feire at vår søknad ble trukket ut blant 1700 søknader. Vi inviterer 
derfor til skøytefest på Dulpmyra søndag 10. februar kl.13:00. Representanter fra 
Gjensidigstiftelsen og sparebankfondet (DNB) kommer for å dele ut gavesjekkene på 
tilsammen ca. 110 000 kr. Det blir musikk, pølsegrilling, lek og moro på isen.  Ta med en 
stol om du trur du vil sitte litt.  Vi gleder oss å realisere planene våre om nytt lysanlegg og 
drenering. Pressen er også invitert (Romerikes Blad og Indre Akershus Blad).  
 
Vi håper folk på Roven setter av tid og møter opp på skøytebanen denne søndagen.  
Info om arrangementet er lagt ut og oppdateres på Facebooksiden til Roven Vel og 
Ramstadskogen Velforening. Det er bare å gå inn og "like" siden.  Velkommen! 
 
Kontaktperson Hege Nicolaysen, tlf 466 68 077. 

 

 



 

 

Elvetun og nye beboere.  
 
Som mange kanskje har fått med seg så er kollektivet (Villa Elvetun) i Rovenveien 
restaurert.  Det har vært skrevet artikler i avisen om at det er startet drift av 
omsorgsboliger i bygget. Dette gjorde at vi som er naboer til huset ble nysgjerrig på hva 
som foregår og ønsket mer informasjon.  Dermed ble det mandag 7. januar holdt et 
informasjonsmøte mellom driftsansvarlige for Villa Elvetun og naboer. Det møtte opp vel 
30 stykker fra nabolaget. 
 
Villa Elvetun er i privat eie, men leid ut til firmaet Aleris Ungplan og BOI A/S i første 
omgang i en femårs periode.  Bjørn Eide er regiondirektør og Siri K. Nævestad er bo-
leder. Aleris som leier huset er et landsdekkende firma som driver med private 
omsorgsboliger/bofellesskap for personer som trenger hjelp til daglige gjøremål og 
aktiviteter. Det er til nå flyttet inn ni personer som sliter/har slitt med psykisk sykdom/rus 
og som trenger hjelp til å fungere i samfunnet.  Huset er oppgradert kraftig og inneholder 
nå elleve boenheter.  I tillegg er det fellesareal er det snekkerverksted, trim-, film og 
hobbyrom.  Til sommeren vil hageområdet oppgraderes til et parkanlegg, noe som vil 
forskjønne omgivelsene og omdanne hageområdet til tidligere års prakt. Det er stort 
fokus på HMS og brannsikkerhet i bygget som har et avansert brannvarslingsanlegg.  
Alle ansatte drilles også jevnlig i brannøvelser og brannslukning.  
 
Beboerne er ikke personer som er farlige for samfunnet/nabolaget, dette er meget viktig 
å formidle.  Beboerne trenger tid og hjelp til å tilpasse seg samfunnet på en best mulig 
måte og de bor i bofelleskapet frivillig.  Man vil kunne treffe på beboere ute i nabolaget 
og Aleris anbefaler at vi som naboer behandler dem på best mulig måte. Har vi noe vi 
lurer på/spørsmål så kan vi kontakte ansvarsvakt på Villa Elvetun.  Aleris er også veldig 
interessert i å få vite hvis vi som naboer skulle oppleve “unormale” situasjoner med 
beboere som er ute i nabolaget.  Skulle det oppstå situasjoner som vi ikke synes er ok 
kan vi også kontakte politiet.  
 
Beboerne tar gjerne på seg småoppdrag som plenklipping, lettere vedlikehold osv. i 
nabolaget til en svært så rimelig penge.  Da alltid med veiledning/støtte fra ansatte.  Ta i 
så tilfelle kontakt med: bo-leder Siri K. Nævestad på mobil: 936 92 502 eller 
regiondirektør Bjørn Eide på mobil: 906 85 991.  
 
Takk til alle som stilte til møtet og til Roven pizza som bidro med gratis kaffe og 
møtelokale. 
 
Ref. Janne Dalberg 
 
Grendetreff 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6, 26/9, 21/11 og 12/12, 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. 63 88 42 33. 

Linedans Mandager kl. 18 – 20.00, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

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.  Alle monner drar! 

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset? Ta kontakt med styret. 

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

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   
Tlf. 920 85 567 eller 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 7. 
februar.  Før det håper Rovenposten at alle rakettrester fra nyttårsfeiringa er rydda bort.  Ta 
deg en tur ut og pell det med deg enten det var du eller naboene som hadde det moro.   

mailto:roving@online.no

