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Det var årsmøte i Roven vel onsdag 27. februar. 
 
Fullstendig referat fra årsmøtet og årsberetning for i fjor finner du på rådets hjemmesider, 
www.rovenvel.net.  Det var mange av styrets medlemmer som gikk ut og en stor takk til 
disse.  En særlig takk til Jan Hjalmar Kjustad og Anne-Grethe Fineidet for innsatsen.   
 
Ny leder: Kristin Lundby, ny nestleder: Einar Framvik, ny sekretær: Inger Quille, kasserer 
Berit Strindin og styremedlem Eivind Wahl fortsetter.  Hus- og anleggskomitéen er Jan 
Erik Holterhuset, Bjørn Holterhuset, Anders Nafstad og Jan Vidar Aas.  
Arrangementskomitéen er Anne Engebretsen, Svein Olav Aas, Marianne Thoresen og 
Lene Skovli.  Valgkomitéen er Einar Nitter og Anne-Grethe Fineidet.  Revisorer er 
Gunnar Vangen og Bjørn Gausen.  Rovenpostens skriver fortsetter med sitt, og det 
samme gjør styremedlem Eivind Wahl som fortsetter som ansvarlig for utleie av 
Grendehuset.   
 
Økonomien i vellet er god.  Det kan vi takke leieinntektene av leiligheten i Grendehusets 
andre etasje, medlemskontingentene, leieinntektene fra utleie av huset, høstbasaren og 
mange andre mindre inntekter.  Men det koster å drive en velforening og et grendehus, 
både i form av strømutgifter, nødvendig vedlikehold, renovasjon og så videre.  Til høsten 
skal kjøkkenet pusses opp, og det er budsjettert til rundt 180 000.  Som alle andre lurer 
også vellet på hvordan eiendomsskatten vil bli, men det er ikke før i 2014.   
 
På årsmøtet vart det bestemt at utleiesatsene skal heves, - ikke mye, men litt.  Det trer i 
kraft fra 1. januar 2014.  Medlemmene betaler ganske mye mindre enn de som ikke er 
medlemmer.  Ut på høsten vil det komme en fullstendig oversikt over de nye prisene i 
Rovenposten.  Prisnivået er i hvert fall ikke noe høyere enn tilsvarende steder, og i 
særdeleshet ikke for medlemmer.  Men vær ute i god tid om du ønsker å leie.  Kjøkkenet 
blir stengt noen uker i høst, så da blir det ikke mulig å leie hvis du trenger kjøkkenet.   
 
Kontingenten blir den samme, kr 250 for familier og kr 150 for enslige.  Innbetalingsgiro 
blir delt ut sammen med Rovenposten før sommeren.   
 
Leder Kristin Lundby kan kontaktes på tlf. 412 19 177 eller k.lundby@hotmail.com.  

______________________________________________________________________ 
 

Vårdugnad på Dulpmyra. 
 
Søndag 21. april kl. 12.00 blir det dugnad på Dulpmyra.  Det skal felles trær, ryddes, 
kalkes og klargjøres for det videre arbeidet med dreinering og nytt lysanlegg.  Alle er 
velkomne til å delta, og det er bruk for alle. Kontaktperson er Stian Neuenkirchen på  
tlf. 951 47 417.  Det er planlagt en dugnad til før sommervarmen og myggen kommer.   
 

http://www.rovenvel.net/
mailto:k.lundby@hotmail.com


 

Småplukk.   
 
Roven vel fikk kr 3 406 i grasrotandel fra Norsk tipping i fjor.  Det er 16 rovinger som på 
denne måten gir sitt bidrag til vellet.  Det koster ikke giveren noen ting, det er bare å 
registrere vellet som mottaker av din grasrotandel når du leverer tippe- eller 
lottokupongen.  Har du gjort det, så har du gjort det en gang for alle.  Om du da ikke vil 
forandre på hvem som får din grasrotandel, til f.eks. vellet.  Vellets organisasjonsnummer 
som du må oppgi er 971 265 337.  
 
Rovenposten deles ut til alle husstandene på Roven, det vil si alle som har postkasser 
tilgjengelig.  Er postkassa di stappa full av reklame og gamle ubetalte regninger? Eller er 
den godt gjømt i hekken eller kanskje nedsnødd, ja da er det ikke sikkert du får noen 
rovenpost.  Har du problemer med å få satt opp postkassa di på skikkelig vis, så spør en 
nevenyttig nabo om hjelp.   
 
Det er mange hannkatter på Roven, og altfor mange av disse er ukastrerte.  Det kan 
kanskje være hyggelig for katten, men ikke for omgivelsene.  De tisser over alt, skriker og 
mjauer verre enn verst.  De streifer omkring i sin evige jakt etter hunkatter eller andre 
hannkatter og beseire.   
 
Roven velforening er på facebook.  Er du der så søk opp velforeningen og engasjer deg 
med både informasjon og bilder.  Dulpmyra har også en egen facebook-side, der legges 
det ut informasjon om dugnader og aktiviteter.    

 

 

Snø i april. 

 
Det er sjelden det er så mye snø i begynnelsen av april som det er i år.  Men i 
aprildagene i 1940 når andre verdenskrig starta var det mye mer snø enn hva vi har hatt i 
år.  9. april var det bort i mot en meter med snø.  Det kom etter hvert flyktninger fra både 
Lillestrøm og kanskje lengre innante fra, de kom vassende på kanalen (som den gangen 
gikk litt lengre enn i dag, fra Bakås og Brattli omtrent).  De turte vel ikke følge veien og 
fulgte kanalen så langt den gikk.  Den ender i det som var Nørupdammen og Nørup er 
småbruket som ligger like på oversida.  I både Langseth og i Åserud vart stua full av 
flyktninger.  Det var ikke siste gangen det kom flyktninger opp på Roven.  Kjeller flyplass 
blei stadig bomba av våre allierte engelskmennene, og sivilbefolkningen rømte utover.  
Rovenposten har tidligere skrivi om russerfangene på Kampheim.  Alle som bodde øst 
for Glomma måtte ha grenseboerbevis, det var vaktposter ved brua over Glomma, det 
var flyktningetrafikk som engasjerte mange, det var dårlig med mat og klær og redselen 
for hva som kunne skje prega folk flest. Livet var ikke bare – bare for 70 år sia.  
 
Grendetreff 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 Tar pause til ut på høsten en gang.  

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. 

Ellers Skauendagen er søndag 25. august.  Ribbungdagene er 25. og 26. mai.   

  

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 med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. 
mai.       
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