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Mandag 6. juni kl. 18.30 blir det tur i Guriholtet for å se på alle gravhaugene   
 
Mandag 6. juni kl. 18.30 får vi besøk av en arkeolog fra Akershus fylkeskommune som vil 
fortelle om og vise oss gravhaugene i Guriholtet.  På begge sider av Fallaveien er det 
mange gravhauger, og like sør for Gamle Rovenvei er det fortsatt en gravhaug igjen.  
Som nevnt i Rovenposten før jul var det opprinnelig langt flere gravhauger i Guriholtet, og 
det er det største gravfeltet i Fet.  Det er også funnet flere andre spor etter tidlig 
bosetning der, både økseblad, sverd og flere andre spennende ting.  På nettstedet 
www.kulturminnesok.no kan du søke deg fram til alle registrerte kulturminner i Fet.  
 
Det er frammøte kl. 18.30 ved den gamle potetkjelleren som står i Fallaveien.   
 
Alle er velkomne!  Har du spørsmål om turen så ring Bente på tlf. 920 85 567.   
_____________________________________________________________________ 
 

Parkeringsproblemer og råkjøring ved Ramstadskogen barnehage   
 
Barnehagen som ligger ved Dulpmyra har nær 100 unger og nesten 30 ansatte.  Det er 
trafikk hele dagen, ansatte som kommer og går, unger som leveres og hentes, det er 
vareleveringer og folk som bor i Åserudvegen skal passere.  Det er en uheldig plassering 
av den ene porten som går rett ut i Åserudvegen.  Mange foreldre parkerer i veien, i 
forlengelsen av fortauet som avsluttes litt lenger opp.  På kveldstid blir porten ofte 
stående åpen, barnehagen blir brukt som leikeplass av ungene i nabolaget, og porten er 
vanskelig å se når en kommer kjørende.  Den burde flyttes ned mot parkeringsplassen, 
det burde være en smal sak og vil føre til en mye sikrere henting og levering av ungene.  
Da slipper ungene å gå i veien for å komme til mamma eller pappas bil, enten den står i 
veien eller nede på parkeringsplassen.  Kommunen har jo kjøpt noe av jordet i Langseth, 
så da får heller parkeringsplassen utvides.   
 
Vi som bor i Åserudvegen må huske å ta hensyn, kjøre pent forbi og om vi kan irritere 
oss over all trafikken så skal ikke det gå ut over sikkerheten.  Husk det!   
 
Vi oppfordrer samtidig barnehagens ledelse og FAU om å flytte porten i bakken og be 
foreldrene ikke parkere i bakken. 

______________________________________________________________________ 

 

Oppfordring til alle Rovinger 

 
Roven velforening oppfordrer alle til å kjøre pent og dempe farten.  Det er mye trafikk på 
Roven, og det er mange både unge og voksne som sykler eller går.  Så ta hensyn til 
hverandre!   

http://www.rovenvel.net/
http://www.kulturminnesok.no/


 

Sydover 

 
Navnet Sydover som har gitt navn til Sydovervegen er kjent fra 1790-åra.  Boplassen 
Sydover må ha fått navnet fått fordi den lå sørover i forhold til sagene i Varåa (bekken).  
Sydover har i følge bygdeboka (bind tre, side 583) sitt opphav i gården Hval og er skilt ut 
der i fra.  Navnet har blitt skrevet på forskjellige vis, både Søover og bare Sø har blitt 
brukt tidligere.  Plassen var eid av det Varå-bruket som eide så mange gårder og plasser 
på Roven.  I Sydover bodde det sagarbeidere som jobba på Varå-bruket.  Da grosserer 
Anders Olai Haneborg kjøpte Varåbruket, inkludert Sydover i 1873 fikk han bygd en stor 
og staselig bygning der, - den står ennå med adressen Sydovervegen 9.  Det var 
fullmektigene på Varå-bruket som bodde på Sydover, og det varte fram til begynnelsen 
av 1900-tallet.   
 
I 1906 kjøpte Marcus og Thorvald Moss Varå-bruket.  I 1918 solgte familien Varåbruket 
bortsett fra Sydover, Bakken og Holterhusåsen skog.  I 1932 solgte de Sydover.  Det 
meste av eiendommen vart utparsellert til boligtomter i 1950-60 åra, og tomtene nærmest 
gardstunet i 1980-åra.   
______________________________________________________________________ 

 

Nytt fra kommunen  
 
Nå er det bestemt at det blir folkeavstemning om vi skal slå oss sammen med Skedsmo 
eller ikke, og dagen er mandag 30. mai.  Folkeavstemninga er kun rådgivende, men det 
betyr at det er desto viktigere at alle som kan stemme gjør det.  Det endelige vedtaket 
om sammenslåing eller ei fattes i kommunestyret 21. juni.     
 
Kommunens prosjektleder for vann- og kloakkarbeidet på Roven forteller at det stort går 
etter planen.  De håper at alt blir ferdig på denne delen før skoleferien starter.  Neste 
etappes grunneiere blir nå kontakta for å inngå nye avtaler, og den etappen blir satt i 
gang utpå høsten.  Det er bestemt at det skal legges med trekkerør til fiberkabel fra 
Holtermoen til Varsjøen.  
 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  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 Vigdis Lien Olsen, tlf. 970 33 379.  
Helst mellom kl. 17.00 og 22. E-post: utleie.rovengrendehus@gmail.com.   
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.    

Flomdager 25. – 29. mai blir det mange aktiviteter i Fetsund. 

Skauendagen Søndag 21. august er Skauendag. 

Julemesse Lørdag 26. og søndag 27. november på Fetsund lenser. 

  

 

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. juni.   

mailto:utleie.rovengrendehus@gmail.com
mailto:roving@online.no

