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Årsmøte i Roven vel  

tirsdag 16. februar kl. 19.00 på Grendehuset 
 
Se forrige nummer av Rovenposten for saksliste. 
Alle medlemmer i vellet er velkomne og det blir enkel servering. 
______________________________________________________________________ 
 

Hvem var Anders Ståttarkongen Falla? 
 
Anders Ståttarkongen Falla sa følgende: »Verda går framover, før brukte je finger’n, nå 
bruker jeg pinnen.» 
 
En ståttarkonge eller bygdevekter var en tjenestemann som i tidligere tider hadde visse  
kontrolloppgaver i bygda.  Det var å passe på så tiggere og omstreifere uten lovlig 
opphold dro videre til neste sogn så fort som råd var.  Dopapir eller der til egna papir var 
ikke vanlig før ut på 1900-tallet, og det mest brukte var rett og slett avispapir. Før det var 
det å bruke en måsadott eller en pinne til å få unna det verste der bak.  Utedoene våre 
kom først seint på 1800-tallet, før var det å bruke fjøset eller å huke seg ned bak låven 
eller et annet uthus.     
______________________________________________________________________ 
 

Ny åpen hytte/lavvo på Tingsrudåsen / Kællåsen   
 
FAU i Ramstadskogen barnehage har stått for bygging av en lavvo eller ei lita hytte i 
Tingsrudåsen / Kællåsen.   Den står åpen og kan brukes av alle.  Det er svartovn inne, 
bålplass ute, sitteplasser både inne og ute og en hems for overnatting.  Ta med ved om 
du vil fyre opp, og er det allerede folk der så må dere dele på både varmen og 
sitteplassene.  Hvis du lurer på noe så ring Steinar Solberg på tlf. 905 52 343. 

 

 

Problemer med Rovenposten? 

 
Rovenposten skal legges i alle postkasser på Roven både Nord og Sør Roven.  Det er 
Roven velforening som er ansvarlig for informasjonsskrivet som lages en ni – ti ganger i 
året, noe vi har gjort i over 30 år nå.  Rovenposten deles ut av frivillige, og det går ikke 
alltid like smertefritt.  Noen lar postkassene sine stå på bakken, andre har de rundt 
hushjørnet eller gjømmer de som best de kan.  Så hender det at leveringa av 
Rovenposten svikter likevel.  Det beklager vi, men vi ber alle som deler ut om å gjøre sitt 
beste og ta hele runden.  

http://www.rovenvel.net/


 

Siste nytt fra kommunen. 
 
Fet kommune er i gang med å legge nye vann- og avløpsledninger fra Grendehuset 
(Roven skole) til Holtermoen langs med Gamle Roven vei.  Etter hvert vil de legge 
ledninger ned til Holterhuset og Varsjøen, inkludert Dammen langs Varsjøveien.   De tar 
sikte på å bli ferdige seinest i 2018.  Mer om dette i neste nummer av Rovenposten.  
 
Kommunen har nå åpna bånnluka i Heia og Heidammen.  Det betyr at vannet renner ut 
av Heia og at forberedelsene til å lage en ny demning er i gang.  Etter planen blir det 
bygging til sommeren og høsten.  
______________________________________________________________________ 

 

Hvor heter veiene på Roven det de gjør?  

 

Sagdalen.   Når du kommer fra Svingen oppover Rovenveien, like før Ekebergåsen, er 
Sagdalen en mindre vei som tar av til høyre.   Veien har navnet sitt etter eiendommen 
Sagdalen som strakk seg fra Varåa (bekken) opp til foten av den åsen som nå kalles 
Ekebergåsen.  De første sagbruka på Fråstad gårdsgrunn blei bygd så tidlig som rundt 
1670.  Både sagmesterne og arbeiderne skulle ha steder å bo og det var flere boplasser 
og hjem der. Det står mye om Sagdalen i bygdeboka, bind to, fra side 220.  På 
eiendommen vart det i oppført en stor og flott bestyrerbolig for Varå-bruket.  Fet 
kommune kjøpte hele Varå-bruket i 1918, inkludert både Sagdalen og veldig mange 
andre gårder og plasser på Roven.  Salget av boligtomter tok til i 1940-åra.  
Hovedbygningen, låven, bua og sidebygningen sto fram til tidlig på 1970-tallet da resten 
blei nedbygd.   
 

Vila  Vila ligger i Rovenveien 120 og er ei villatomt som ligger tvers overfor 
Ekebergbygget.  I følge bygdeboka blei plassen bygd som en husmannsplass under 
Fråstad i 1859.  Navnet Vila eller Hvila er kanskje eldre enn dette og det var nok en 
hvileplass for veifarende der.  Enten det var bønder i byvegen, plankekjørere, arbeidere 
som frakta kleberstein fra Kjelda og ned til Glomma eller andre farende folk.   Artig navn, 
og det er umulig å vite hvor gammelt det er.  Men det har gått veier forbi der i uminnelig 
tider.  
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  25/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 22/9, 20/10, 17/11 

og 8/12. 

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 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, og er nyoppussa innvendig.   

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 
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. mars.   

mailto:roving@online.no

