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Høstfest på Grendehuset. 

Lørdag 1. november blir det høstfest på Grendehuset, så sett av kvelden.  Har noen 
utstyr til å vise en fotballkamp eller noe annet sportsarrangement i forkant av festen, så 
ta kontakt med leder Kristin Lundby på tlf. 412 19 177. 

Søppel og skrot på Heia. 

Enten dere trur det eller ei, det er noen av oss som av og til både går og sykler gjennom 
industriområdet ved Heia som også er et ypperlig sted for å øvelseskjøre.  Men det ligger 
altså så mye søppel og skrot i veikantene!  Det er uforståelig at ikke eierne av området 
kan ta en runde og fjerne det.  En ting er at folk kaster større ting fordi de ikke gidder å 
komme igjen når søppelmottaket har åpent (mandag og torsdag), men det er så mye 
både stort og smått som slenges rundt.   

Dessuten er det litt pussig med den campingvogna som i heile sommer har stått på den 
første parkeringsplassen til skistadion.  Det ser ut til at noen faktisk bor der.  På 
parkeringsplassen til Vestheia (badeplassen ved Heia) står det nå en avskilta hvit varebil, 
men der er vel kommunen grunneier og kan fjerne den. 

Litt av hvert. 
 
Vellet har flere krakker som de har pleid å sette ut, men i år kom de aldri lenger enn til 
garasjen på Grendehuset.  Forhåpentligvis vil de bli satt ut neste år, og da er de sikkert 
nyoppussa.  Krakkene var gode å ha for alle som trenger en liten hvil, eller for de som 
bare har lyst til å sitte ned litt og nyte utsikten.   
 
Kan du tenke deg å ta en times tur, enten til fots eller i bilen en gang i måneden?  Vi 
trenger hjelp til å dele ut Rovenposten til alle husstandene på Roven.  Ta gjerne kontakt 
med Rovenposten på tlf. 920 85 567 eller pr. e-post roving@online.no.  Du kan også 
melde din interesse via vellets facebook-side.   
 
På Grendehuset har danserne i Seniordansen som vanlig gjort hovedreint i sommer.  
Gulvet i salen blei lakkert av Stig og Kristin med Kåre Olav som håndlanger.  Resten av 
første etasje skal tas nå i høst.  Takk til alle som har bidratt med innsats i 
sommervarmen.  Har du behov for å leie lokaler, så ta kontakt med Eivind Wahl på tlf. 
905 44 296. 
  
Hvis vi skal være optimistiske, så ser det ut til at det kan bli vann i Heia igjen.  
Formannskapet vedtok før sommeren å spleise på en teknisk rapport sammen med 
Warå mølle AS.  Det betyr forhåpentligvis at alle dammene i Varåvassdraget (Hvaltjenn, 
Varsjøen, Heia og den ved Dammerud) skal undersøkes nøye.  Warå mølle AS sier de 
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ikke lenger har noen kommersielle interesser av sine eierrettigheter i vassdraget, men at 
de ikke ønsker at det skal legges ned.  Bedriften har fått pålegg fra NVE (Norges 
vassdrags- og energidirektorat) om å gjøre noe med Heidammen, eventuelt legge den 
ned eller overføre ansvaret til andre.  Kommunen sier at de ikke ønsker at vassdraget 
legges ned, men at de er usikre på hvor mye det vil koste å sette det i god nok stand.  
Det er fint at noe skjer og at forhåpentligvis alle demningene blir grundig undersøkt, og at 
kommunen kan ta over ansvaret.  Det er trist med lite vann i Heia, men det er også farlig 
med dårlige demninger.  Tenk om Heidammen skulle ryke når Heia er full av vann.  Da er 
det nok noen som ville få vaska seg på beina nedover langs Fossåa og Varåa!   
 

Plommer og epler i Holtbakken, - og en kjent idrettsmann! 
 
Midt i Holtbakken står det et lite gult skilt som forteller at det er salg av frukt og diverse 
annet grønt nede i bakken.  Holtbakken er den lange bakken utover mot Råmyra og 
Gansdalen.  Det er familien Gjertsen som i årtier har drevet med frukt i den frodige lia 
ned mot Vatland.  I skrivende stund er det salg av epler og plommer.  Det kan være litt 
atalt å kjøre både opp og ned der, men det er ikke verre enn at det går greit.  Når du skal 
opp igjen må du se deg godt både til høyre og venstre, og du kan ikke svinge oppover.   
 
Familien Gjertsen overtok Haugen i 1945.  Plassen blei i sin tid skilt ut fra gården Råsok, 
og kalles derfor Råsokhaugen.  Familien Aas Haugen bodde der før Gjertsen og sønnen 
Oscar Aas Haugen (født i 1905) blei en landskjent idrettsmann i 1920-30 åra.  Oskar var 
tatt ut til OL i Lake Placid i 1932, men blei visst vraka på startstreken.  Han kombinerte 
det å gå langt og fort på ski med å være god i langdistanseløping. Han hadde gode 
resultater både i fem-mila i Holmenkollen, terrengløp og det militære langrennet 
(forløperen til dagens skiskyting).  Om sommeren representerte han Dalen idrettslag og 
om vinteren Fet idrettslag.  Han flytta i 1933 til Rælingen, og omkom i en tragisk bilulykke 
sommeren 1971.   
______________________________________________________________________ 

Lokal værrapport finner du på kyrre.no/weather  
 
Snart jul… Basaravslutning og julegrantenning søndag 30.november 

Grendehuset Adressen er Gamle Roven veg 141.   

Grendetreff 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. 

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. 

september.   
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