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Referat fra årsmøtet i Roven vel 24. februar.     
 
Det var årsmøte i Roven vel 24. februar og her kommer et sammendrag av referatet.  De 
som vil lese fullstendig møtereferat eller regnskap og årsmelding for i fjor må gå inn på 
vellets hjemmeside eller kontakte Rovenposten og få det tilsendt.   
 

Styret og andre tillitsvalgte. 
 
Kristin Lundby tok gjenvalg som leder for ett år.  Nestleder Kent Gulbrandsen sitter i ett 
år til.  Marianne Lund er ny sekretær og Hilde Ekeberg er ny kasserer.  Styremedlem 
Anders Nafstad fortsetter, mens Stian Andresen er ny.  De to tidligere komiteene «hus og 
anlegg» og «arrangement» er nå slått sammen til ei ny gruppe som kalles 
«dugnadsgjengen».  Der var det 14 som hadde sagt seg villig til å trå til når det trengs:   
May Bergh, Gunn Iren Ramslie, Stig Holterhuset, Petter Krogh Østby, Nils Henrik 
Henningstad, Anne-Grethe Fineidet, Håvard Løe, Knut Laget,  Ronny Steffensen,  
Monica Lund,  Bjørn Arnesen, Gunnar Wangen,  Espen Bergersen og Stein Skrimstad.  
Her er det plass til flere!   
 
Den nye valgkomiteen består av Marit Stubberud Ekre (som sitter ett år til) og nyvalgte 
Merete Baunan.  Revisorene Gunnar Vangen og Bjørn Gausen fortsetter i sine verv, det 
samme gjør Rovenpostens skriver Bente Arnesen.    
 

God økonomi og mye som skjer på Grendehuset. 
 
Roven vel har god økonomi, et velholdt grendehus som skaffer gode leieinntekter, nytt 
kjøkken, omtrent 200 medlemmer, stor aktivitet med blant annet høstfest, juletretenning, 
basar, St.Hansfeiring, dugnader, grendetreff, syklubb, faste leietakere av lokalene og en 
utleieleilighet.  I det hele tatt, - Roven vel er et aktivt lag med et grendehus hvor det er 
folk støtt.  Det er noe alle Rovinger har glede av, enten de betaler sin kontingent eller 
ikke.  Giro for årets medlemskap vil bli delt ut sammen med en av vårens rovenposter.  
Den deles forresten ut til alle de om lag 850 husstandene på både Nord og Sør Roven.  
Alle er velkomne som medlemmer!   
 

Hva med den gamle barneparken ved Grendehuset? 
 
Det var kommet inn forslag om å ta en avgjørelse for barneparken ved Grendehuset.  
Skal nødvendig vedlikehold gjøres, eller skal vellet rive og fjerne det som ikke er bra og 
styre mot en «styrt avvikling»?  Det var litt diskusjon rundt dette, det er tross alt noe utleie 
av parken og den brukes til å lufte ungene et sikkert og fint sted.  At noen også bruker 
den til å lufte bikkjene er ikke så bra.  Konklusjonen blei at styret lager en tilstandsrapport 
over hva som må gjøres og hva dette vil koste, og at det utføres midlertidige reparasjoner 
slik at ulykker og skader unngås.  Barneparken er fin å leie til barneselskap.   

http://www.rovenvel.net/


 

Takk så lenge. 
 
En stor takk til særlig Eivind Wahl som har overlatt ansvaret for utleie av Grendehuset til 
Anne Marie Borud (nytt tlf.nr. for utleie er 458 36 399 mellom kl. 17 og 21).  Bjørn 
Holterhuset har gitt seg i hus- og anleggskomiteen.  Einar Framvik har ikke hatt noen 
verv det siste året, men trår likevel til når det trengs.  En stor takk til disse tre og til Berit 
Strindin som har vært kasserer noen år.   
______________________________________________________________________ 

 

Krigens kulturminner.   

 
Det kongelige klima- og miljødepartementet sendte i midten av januar ut et brev til alle 
landets ordførere om krigens kulturminner.  Det er nå 70 år sia andre verdenskrig var 
over og myndighetene vil ha krigens kulturminner som hovedsatsing i år.  Til det trenger 
de folkets hjelp, og ettersom folket er oss får vi trå til.  Det har visst aldri blitt gjennomført 
noen landsomfattende registrering av kulturminner og fortellingene fra krigen.  
Departementet og Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å dokumentere sporene og 
fortellingene.  
 
Folk på Roven var som alle andre berørt av krigen.  For det første måtte alle voksne som 
bodde øst for Glomma ha grenseboerbevis, som de måtte vise fram hver gang de skulle 
krysse elva.  Det var en egen kontrollpost i den gamle telegrafbygningen ved den vestre 
bruenden.  Det var flyktninger fra de alliertes bombing av Kjeller som kom traskende 
oppover Roven, det var stadig å høre mitraljøsene fra Vilberg batteri som skaut på 
engelske fly, det var russiske krigsfanger på Kampheim på Fråstad som i hvert fall hogg 
hele Granerudåsen rein for skau.  Det er der Ramstadskogen boligfelt ligger nå.  Det var 
flyslipp, flyktninger, rasjonering, likvidasjon ved Varsjøen, frontkjempere, Grinifanger og 
mye annet.   
 
Rovenpostens skriver har hørt om restene etter ei gammel steinbu som de som venta på 
flyslipp brukte.  Den skal være innerst i Langerud, ikke så langt fra Langbråtan og 600-
meter’n for de som er lokalkjente.  Er det noen som veit sikkert hvor den er hen?  Er det 
noen som har historier å fortelle om hendelser og steder her på Roven, eller andre steder 
i Fet, - så ta kontakt med Rovenposten.   
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 19/3, 23/4, 21/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11, 10/12.  

Syklubben Siste tirsdag 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 vellet.  Det koster deg ingenting.  
I 2014 fikk vellet inn hele kr 5 700!  Så bli med på dugnaden.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe  på Grendehuset eller på forskjellige arrangementer?   
Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Anne Mari Borud på tlf. 458 36 399 
mellom kl. 17.00 og 21.00.  Medlemmer har billigere leie.  Den gamle 
barneparken er fin til barneselskap.   

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 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.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. april.  

mailto:roving@online.no

