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Medlemskap i Roven velforening.   

 
Roven vel er en velforening som dekker hele Roven.  Alle er velkomne som medlemmer 
og til å delta på våre aktiviteter.  Medlemskapet koster kr 350,- for familier og kr 200,- for 
enslige.  Om du ikke alt har betalt så er det fint om du gjør det så fort som mulig til konto 
1275.60.32664.  Giro for innbetaling av medlemskap i Roven vel for 2019 blei lagt i 
postkassene på Roven før nyttår, og snart er det tid for å betale for neste år.  
 

 

Høstmarked og baklukeloppis på Grendehuset. 
 
Søndag 22. september kl. 12:00 - 16:00 er det høstmarked og baklukeloppis på 
Grendehuset.   
 
Fyll opp bilen med ting du vil selge og møt opp på Roven grendehus.  Parkeringsplass 
blir tildelt ved ankomst.  Åpne bakluka og start salget!  
 
Påmelding: For å melde deg på kommenterer du enten på facebook-sida til Roven 
velforening, under arrangementet, eller du sender ei melding til Roven vel. Pris per 
bakluke/bord er kr 100,- for privatfolk.   
 
Alle er velkomne, både til å selge og kjøpe.  Vi regner med at det blir gode muligheter til 
å gjøre en god handel.   
 

 

Ta hensyn til naboen og husk helligdagsfreden.   
 
Det finnes faktisk en egen lov om helligdager og helligdagsfred.  Søk deg fram på 
lovdata.no om du vil vite den eksakte ordlyden.  Der står det hvilke dager som er 
helligdager og for å sitere loven:  «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og 
julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med 
utilbørlig larm.» 
 

 

Svenskeruta. 
 
Har du hørt om Svenskeruta her på Roven?  Det er en gammel sti eller tråkk som går fra 
nord-vestre del av Heia og mot Hestebråten og Tofsrud.  Det står 1794 på en bergvegg 
der, og det er ei dyregrav like i nærheten.  Det er noe rart med den dyregrava, det vil 
liksom ikke gro noe der.  Kan det være det at det har vært mye blodsøl der, eller kanskje 
det egentlig ligger en svenske der.  Det var mange både små og store kriger mellom 

http://www.rovenvel.net/


 

Sverige og Norge-Danmark før 1814, og det er mest sannsynlig at navnet stammer fra 
denne tida.  Er det noen som veit noe mer om 1794 eller stien, så ta kontakt med 
Rovenposten.   
 

 

Dukenytt.  
 
Skal du leie Grendehuset kan du nå også leie duker.  Det er en ting mindre å tenke på.  
Prisen er kr 120 per duk, og de er lovt å ligge nystrøkne når du kommer.   
 

 

Funkelveien i Gransåsen 
 
Har du lagt merke til det nye veinavnet som har dukka opp i rundkjøringa inn til 
Gransåsen, der vi rovinger svinger opp Tofsrudveien fra Kompveien?  Der står det 
Funkelveien.  Det burde nok ha vært skrevet med o, ettersom det skal uttales 
Fonkelveien.  Men kommunen, historielaget og andre kjentfolk får ikke alltid viljen sin i 
veinavnsaker.  Slår du opp i bygdeboka bind tre, under Gran, side 390, kan du lese 
følgende:  «I en sak fra 1756 om delet mellom Gran-skogen og Løken-skogen ble 
Fonkelbråten omtalt.»  Det blauthølet som var midte ute på jordet mellom skauen og 
Gransveien hette Fonkelhølet, og så har det vel vært en bråte eller en liten 
husmannsplass som het Fonkelbråten i nærheten.  Det kan hende at navnet kommer av 
å funkle, det var kanskje en lysning der. 
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30: 19/9, 24/10, 21/11 og 12/12.  Gamle og nye 

Rovinger er velkomne til Grendetreffet som arrangeres på Grendehuset, så ta 
med deg naboen og kom for en hyggelig prat.   

Syklubben på 
Grendehuset 

Normalt er det syklubb siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Kontakt Ragnhild 
Kjustad eller Sissel Borud om du vil bli med.  Neste syklubb er 29. august.  Alle er 

velkomne, enten de liker å sy eller ikke.   

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.   

Strikkeklubb Første onsdag i måneden kl. 19.00 møtes vi til «Strikkekafè» og koselig samvær 
på Grendehuset. Strikketøy ikke obligatorisk.  Ring Una Holth på telefon 481 
59 153, om du lurer på noe.  Neste strikkekveld er 4. september, og husk en 
femtilapp for kaffespleis.  Du må forresten ta med egen kopp også.    

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 ingenting. 
Det ligger an til at vellet får kr 16 000 i år, og det er penger som kommer godt 
med i drift og vedlikehold.      

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 eller den tidligere barneparken, ring 923 
00 130 eller send e--post: utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har 
billigere leie.  Du kan sjekke om det er ledig på vellets hjemmesider. 

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.  Det kan være forandringer på 
dag og tid, så ring i god tid for sikkerhets skyld.   

  

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 seinhøstes.   Har du noe du gjerne vil ha med, ta kontakt.  
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