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På Roven er det flere velforeninger.  

 
På Roven er det flere velforeninger.  De to store er Roven velforening som utgir 
Rovenposten og så er det Nordre Roven velforening.  Grendehuset i Gamle Rovenvei er 
hjertet i Roven velforening, der foregår våre aktiviteter.  På Nord Roven er det velhuset i 
Rovenveien 414 som huser aktivitetene.   
 
Rovenposten har i 29 år blitt delt ut til alle de rundt 750 husstandene på Sør Roven, og 
nå vil vi forsøke å dele den ut på Nord Roven også.  Der er det visst om lag 100 
husstander.  Målsettingen med Rovenposten er å informere om Roven velforenings 
aktiviteter og annet aktuelt stoff om Roven.  Som de fleste har fått med seg er det både 
nytt og gammelt i Rovenposten, og det er plass til mer informasjon fra alle 
velforeningene.  Rovenposten skal bidra til kjennskap til bygda og til en felles identitet 
som Roveninger.   Den skal være både for nye og gamle Rovinger.   
 
Både Roven velforening og Nordre Roven velforening har hjemmesider og er på 
facebook.   Er det stoff som ønskes tatt inn i Rovenposten eller tips om hva vi kan ta 
med, - så kontakt Rovepostens skriver.  Hvem det er finner dere nederst på side to.   
 
Velkommen til Rovenposten! 
______________________________________________________________________ 

 

Rusken og rask fra 2. mai til 8. mai, - nå er det på tide å pelle opp søppel langs 

veiene. 
 
Roven velforening inviterer folk til å bidra til et Roven uten søppel.  2. mai vil det bli lagt ut 
søppelsekker ved de større postkasse-stativene og ved grendehuset.  De skal fylles med 
søppel fra veikantene og leveres enten ved grendehuset (settes ved søppeldunkene der) 
eller settes ved gamle Sandbakken (krysset Dulpmyrveien og Tofsrudveien).  Sekkene 
blir henta fredag 9. mai tidlig om morran, det betyr at de må være på plass seinest 8. 
mai.   
 
Vi oppfordrer alle til å ta en runde og ta med seg søppel og skrot som ligger langs 
veiene.  Fet gjenvinningsstasjon holder til på Heia industriområde, er åpent mandag 12 – 
19, torsdag 8.30 – 15.  Det meste, inkludert hageavfall er gratis å levere.   
______________________________________________________________________ 
 

Ny bru over Glomma og ny kommuneplan. 

 
Det jobbes med planene for ny bru over Glomma.  Det vil berøre oss på Roven i stor 
grad, enten den blir lagt her eller der.  Det er flere forslag om ny bru lenger nord for 
nåværende jernbanebru, og det er flere forslag om ny tilknytningsvei opp til Kompveien.  



 

Det er viktig at folk engasjerer seg og bryr seg.  Hvis du lurer på noe, eller ønsker å se de 
mulighetene som er vurdert, ta kontakt med Fet kommune og rådhuset.   

 
Kommunen jobber nå med revisjon av kommuneplanen for 2016 – 2026.  Den er med og 
bestemmer utviklinga i kommunen, hvor det kan bygges, eventuelle nye veier, gang og 
sykkelstier, hvordan kommunen vår skal se ut i framtida.  Det har vært noen 
innbyggermøter de siste månedene, og det blir vel flere anledninger til å uttale seg om 
planene.  Men det er viktig å følge med.  Plutselig planlegger naboen din å bygge blokker 
på nabotomta, eller du kan få en firefelts vei rett over hagegjerdet. 
______________________________________________________________________ 

 

Kunsten at spaa i kaffegrut.   

 
Den kop, hvori man har den grumsede kaffe, ryster man godt og lar den staa litt.  Skulde 
der nu danne seg like streker i grumset, da betyr det, at du kommer til at vandre meget i 
verden, men din skjæbne blir dog mild.  Viser der sig mange synlige punkter, da vil du 
faa en skrivelse, som vil medføre en stor pengesum.  Danner der sig et hjerte i koppen, 
da blir du enten snart gift eller særdeles vel mottat hvor du kommer hen.  Ser du mange 
krumme linjer i koppen, da maa du være meget forsiktig, ti da staar du foran en stor fare.  
Synes du at se noget, som ligner en stor kasse, da vil du snart spørre dødsfald fra nogen 
nær paarørende.  Ser man paa bunden av koppen likesom en krans, vil du snart bli 
buden til bryllup. 
 
Det var «sansigersken Zingra som forutsaa mange mennesker deres tilkommende 
skjæbne», og det sto å lese i et lite hefte som kom ut i 1926.  Kjekt å vite!  
______________________________________________________________________ 

 

Lokal værmelding. 
 
Kyrre Johansson er noe mer interessert i været enn del fleste av oss.  Han har installert 
en egen værstasjon som også vi andre kan få del i.  Gå inn på hjemmesidene hans, 
kyrre.no og finn fram til det gode og dårlige været!  Værstasjonen måler det meste, og du 
kan laste ned en app på telefonen og følge med på annet vis. Veldig artig, og takk til 
Kyrre!   
 
Om aktiviteter på Grendehuset og i Roven vel:  
Grendetreff 24/4, 22/5, 19/6, 25/9, 23/10, 20/11 og 11/12, 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. 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.   

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Det er alltid noe å gjøre 
på eller rundt huset.  Har du tid og arbeidslyst, så ta kontakt med styret.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

St.Hansmoro Blir enten fredag 20. eller lørdag 21. juni på Grendeshuset. 

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

mailto:roving@online.no

