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Litt forskjellig. 

 

Det blir høstfest (for voksne) på Grendehuset lørdag 6. november.  

 

Vellets årlige basar nærmer seg.  Det blir åpning av basaren 31. oktober.  Avslutning og 

tenning av julegrana blir søndag 28. november som også er første søndag i advent.  

 

Har du lyst til å bidra med en gevinst til basaren tas dette i mot med takk.  Både 

privatpersoner og næringsdrivende er velkomne til å gi, og ingen gevinst er for stor eller 

for liten.  Styret blir også glade om noen vil hjelpe til med å selge lodd, alle husstander 

på Roven skal få et besøk.  Ta kontakt med styret eller Rovenposten.   

 

Alle Rovinger som spiller Lotto oppfordres til å gi grasrotandelen til Roven vel.  Vellets 

organisasjonsnummer er 971 265 337.   

 

 

Kulturminne- og hagetur 2. september. 

 

Riksantikvaren har registrert en rekke automatisk freda kulturminner i Fet.  På nettstedet 

www.kulturminnesok.no er det hele 117 som er søkbare her i kommunen.  På 

Riksantikvarens interne database er det atskillig flere!   

 

Et tjærebrenningsanlegg og en hulvei her på Roven ligger på nedsida av Ekebergbygget 

mot Glomma.  Torsdag 2. september kl. 18.00 kan du bli med og gå denne veien, som 

sikkert bare er en liten rest av den opprinnelige veien, og vi skal også finne tjæremila.  Vi 

møtes utafor Gan maskin.  Turen er ikke lang, og vi avslutter i hagen på Sandbo.  

Sandbo er det grå huset som er restaurert tilbake til sveitserstil på nedsida av Elvetun.  

Mona og Brian viser oss sin flotte hage, - det blir en hagevandring som det kalles i 

hagekretser.  Så bli med på tur!  Sola går ned kvart over åtte, så vi har et par timer på 

oss.  Alle er velkomne! 

 

 

Gamle veier og tråkk på Roven. 

 

Her på Roven har det alltid vært mange stier, tråkk og småveier.  Det er snarveier og 

gamle gutuer, og det er gamle og nye.  Noen gror igjen og noen forsvinner inn i en ny 

hage.  Noen er det gammel veirett til, fordi folk har gått der i uminnelige tider. For en 

fem-seks år sia var det snakk om at vellet skulle engasjere seg i å rydde og merke disse 

stiene.  Men lite har skjedd så langt.  Det er mange av oss, både unge og gamle som 

bruker disse stiene.  De er fine til turbruk og som snarveier med sykkel og til fots.  Noen 

av stiene vi gjerne vil beholde er disse:  

http://www.kulturminnesok.no/


 

 

Kanalen går fra Nørupdammen innerst i Tingsrudvegen til Lykkja ved krysset 

Bakåsvegen/Tofsrudvegen.  Den er mye brukt og i god stand.  

 

Knatribakkhella er stien fra Bratli i enden av Bakåsvegen mot Knatribakk og ned til 

Trollhølet.  Stien starter akkurat i svingen på nedsida av huset Bratli og går ned til det 

gamle industrianlegget (nå litt forskjellig) i Trollhølet innerst i Varåvegen.  Den er lettest 

å finne første gangen fra Bratli og nedover.  Nederst passerer du mellom en garasje og 

bekken. Fin sti og snarvei. 

 

Fallagutua, fra Falla forbi Heimdal, over Tofsrudvegen, fortsetter opp Stubbgutua og opp 

Tingsrudåsen over mot Heia. 

 

Det går vissnok en gammel sti fra Falla et sted til Ekebergåsen.  Hadde vært fint om den 

kunne komme i bruk igjen. 

 

Det finnes mange flere enn disse!  Kanskje er det mulig å rydde en sti langs Fossåa 

(som altså renner fra Heia og ned til Varåa og Glomma), så det går an å langs bekken?  

Er det noen som har tid og lyst til å engasjere seg i å holde stiene litt i stand?  Jobben er 

alt fra å gå med ei enkel ryddesaks, kanskje henge opp et skilt og ikke minst prate med 

grunneierne som en må konferere med før en begynner og rydde og merke. De fleste 

grunneiere er heldigvis positive til at det går en sti over eiendommen, og det er også 

heldigvis fri ferdsel i utmark.  Går stien rett forbi stuevinduet er det jo ikke alltid like 

morsomt, men kanskje det kan lages en ny sti litt utenom?  Kontakt Rovenposten om du 

vil være med på arbeidet.  Kanskje vi kan arrangere bli-kjent turer på gamle og nye stier? 

______________________________________________________________________ 

 

Innbrudd i garasjen! 

 

På Granerudåsen, i Åserudvegen som jo blei litt flytta på når åsen skulle bebygges, 

omtrent der som innkjøringa til Ramstadskogtunet er nå, der hadde Normann Aaserud en 

garasje.  Det var en enkel garasje som ikke lenger var i bruk.  Når åsen nå skulle 

torpederes begynte Normann så smått å rive garasjen.  Han starta med bak- og 

sideveggene og arbeidet gikk sakte framover. Framsida med dørene var forsvarlig låst 

med en diger hengelås og det kunne i farta være vanskelig å se at det ikke var noen 

garasje bak dørene.  Så var det en mørk høstkveld at det hadde vært noe gesell ute.  De 

hadde bryti seg inn i garasjen, og låsen var ødelagt og dørene sto åpne da vi dro forbi 

neste dag.  I garasjen var det jo ikke stort å stjele og stjernehimmelen lyste nok over 

kjeltringene der de kunne skritte over der garasjeveggene en gang hadde stått.  

 

_____________________________________________________________________ 
Grendetreff 30/9, 21/10, 18/11, 9/12   Alle dagene kl. 10.30. 

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 Mandager kl. 19 – 21.00, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

Grasrotandel Bruk vellets org.nr. 971 265 337, og gi din grasrotandel til vellet.  

Dugnad Lyst il å være med og jobbe dugnad på Grendehuset? Ta kontakt med styret. 

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset eller den gamle barneparken (fin til 
barneselskaper),  kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296 



 

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31,  
1900 Fetsund.   Tlf. 63 88 04 54 eller 920 85 567.  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 Mattismesse 21. september.  Dagen er til minne om apostelen Matthias.  Denne 
dagen kan en vente så sterk vind at lauvet blåser av trea.  Derfor kalles dagen også for Mattis 
lauvriver.   

mailto:roving@online.no

