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Litt forskjellig. 

 

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

 

På vellets hjemmesider finnes tidligere numre av Rovenposten.  I fjorårets juninummer 

var det tips om bademuligheten på Roven.  Se www.rovenvel.net.  Vi får håpe på bedre 

vær denne sommeren! 

 

Før arrangementer som vellet har henger styret opp plakater på oppslagstavler og større 

postkassestativer.  Dessverre rekker ikke styret alltid å reise rundt og ta de ned igjen.  

Det er derfor fint om andre medlemmer kan hjelpe til med det, - når arrangementet er 

over.  Det er lite pent med gamle og gulnede oppslag.  Har du forresten betalt 

kontingenten?  Giro fulgte med Rovenposten tidligere i vår.  Kontonummeret er 1275 60 

32 664.  Kr 250 for familier og 150 for enslige.  Så løp og betal om du ikke har gjort det!   

 

 

Kjære Rovinger. 

 

Nå har jeg bodd ved Gml. Roven Vei i snart 10 år og begynner å bli mektig lei av at 

veien forbi huset mitt brukes til såpass mye villmannskjøring og fartsetappe at det er på 

tide å gjøre noe!  Siden jeg for ikke lenge siden ble far merker jeg også at jeg langt 

lettere enn tidligere legger merke til hvor ille det faktisk er. Jeg har gudskjelov et gjerde 

langs veien, men en dag løper barnet uti veien eller en annen families barn gjør. Om det 

da kommer en tulling i 80 rundt svingen er ulykken et faktum. Dit er det vel ingen av oss 

som vil! 

Jeg legger merke til at folk som bor andre steder langs veien også grisekjører. Vi burde i 

alle fall starte med å selv være flinkiser og påvirke de vi kjenner som ferdes langs veiene 

våre.  

 

Kan vi så gjøre noe sammen? Det er mange eksempler på at det andre steder på Roven 

(Ramstadveien senest) har fungert å stå sammen med krav for å øve press mot de 

ansvarlige instansene. Selv om temaet med fartsdumper i Gamle Roven Vei ble forkastet 

for mange år siden grunnet trafikken til Asak, mener jeg dette bør bringes på banen 

igjen, samt å forsøke å få til en 30 sone eller 40 km fartsbegrensning fra start Gml. 

Roven vei og så langt det er ønskelig eller nødvendig å ha det. Hva også med å 

gjenoppta ønsket med at trafikken til Asak går inn fra Sørumsiden snarere enn Fetsiden? 

Det er mange ting som kan diskuteres og foreslås, men det viktigste for meg, og 

forhåpentligvis de fleste andre, er å få farten ned og få tatt de som synder aller verst! 

 

Det er bare å ta kontakt med meg så kan vi forsøke å gjøre noe sammen. 

God sommer fra Øyvind Blankvandsbråten, Gurisvingen. Tlf: 900 11 605.  

http://www.rovevel.net/


 

 

 

Elvetun er til salgs. 

 

Elvetun med adressen Rovenveien 116 på Roven er til salgs.  Det står annonsert som 

”stort herskapshus med uttalige bruksmuligheter”.  Huset har i hvert fall en rik historie og 

har blitt brukt til mye forskjellig.  

 

Tomta som nå er til salgs er på nær fire mål og blei i sin tid fradelt Sandbo som igjen 

ligger på Fråstads grunn.  Det var ”Fet filial av Norges røde kors” som samla inn penger 

og bygde Røde kors sjukehjem, ferdig i 1931.  Sjukehjemmet hadde så vidt jeg veit kun 

tuberkulose-pasienter.  Tuberkulose er fortsatt et av verdens store helseproblemer, og 

var tidligere i Norge en frykta sjukdom.  De fleste var berørt av dette, enten den tok ett 

eller flere liv i nær eller fjern familie.  Heldigvis overlevde mange også.  Dag Skogheim 

har skrivi flere gode bøker om det å leve med tuberkulose.  Han er født i 1928 og 

tilbrakte mange ungdomsår på sanatorium.  Han forteller om åssen de lå og ”kuret”.  De 

skulle ikke belaste verken kropp eller sinn og skulle ligge mange timer.  Helst på en 

solfylt veranda.  Det var nok ikke alle som hadde råd og anledning til det, 

klasseforskjellene var store i de såkalte gode gamle dagers helsevesen.  Men jeg kan se 

pasientene for meg på Elvetun, enten det var på verandaen eller i den flotte alléen ned 

mot Glomma.  Der går det forresten en fin hul- eller hølvei.  Det er mest trulig en gammel 

vei som går fra Piggåsen og ned til Glomma, trulig for utskiping av klebersteinsprodukter.   

 

I 1963 var det slutt på tuberkulosebehandlinga på Roven og Emma Hjorts hjem i Bærum 

leide stedet og dreiv Elvetun behandlingshjem og skole for utviklingshemmede (eller 

autister?) der.  I 1984 blei huset solgt til tre familier og fra da av og fram til i dag har det 

vært bokollektiv der.  Det har vært mange som har bodd i huset, både store og små 

familier.  Nå er det altså til salgs og prisantydning er bort i mot sju og en halv million.  Fet 

røde kors eier fortsatt en teig som ligger inntil Elvetun. De håper vel å kunne selge den 

til boligbygging og tjene penger som kan brukes til forhåpentligvis gode formål.   

 

Turforslaget denne gangen er å gå den gamle veien forbi Elvetun og Sandbo og ned mot 

Glomma.  Det er en spennende vei og mye natur!  Bilen kan parkeres oppe ved 

Ekebergbygget om du tar turen en kveld eller i helga.  Men sykkel er dog det beste for å 

komme seg rundt på Roven.   

 

God sommer ønskes alle! 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Grendetreff Sommerferie fra 17. juni til 30/9, 21/10, 18/11, 9/12.  Alle dagene kl. 10.30. 

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

Seniordans Sommerferie, kontakt eventuelt Jorunn Emmaus, tlf. 63 88 42 33 til høsten. 

Linedans Sommerferie, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33 for høsten. 

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.  Billigere for medlemmer. 

  

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.  Neste nummer kommer ikke 
før ut i august.  Fristen for å sende inn stoff er Rugdagen 16. august.  Da var tida inne for å så 
høst/vinter-rugen.  Dagen er også til minne om St. Roch som var en av middelalderens mest kjente 
helgener.  Han er en av vernehelgene mot pest og levde fra 1295 til 1327 i Frankrike.  

mailto:roving@online.no

