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Medlemskontingenten.  

 
Roven velforening er en forening av og for beboerne på Roven.  Roven er veldig grovt 
sagt fra grensa mot Sørum i nord og øst, til Kompveien i sør og Svingen og Kirkeveien 
mot elva.  Det er flere mindre vel og interesseforeninger på Roven, men det er kun 
Roven vel som er for hele Roven.  Roven vel eier Grendehuset, som er gamle Roven 
skole og ligger i Gamle Rovenvegen.  Vellet arrangerer juletretenning, høstbasar, 
juletrefester, skidager, St.Hansmoro, leier ut Grendehuset til forskjellige aktiviteter, 
engasjerer seg i saker som angår beboerne og utgir Rovenposten som deles ut til alle 
husstandene på Roven. 
 
Alle som bor på Roven er velkomne som medlemmer i vellet.  Benytt vedlagte giro og 
vær med i fellesskapet.  Husk å påføre eget navn på giroen når du betaler i banken. 

______________________________________________________________________ 
 

Badetips.  

 
På vellets hjemmesider, www.rovenvel.net ligger tidligere numre av Rovenposten.  
Trenger du tips om gode badeplasser på Roven, så finn nummeret fra juni 2009.  I april 
2010 sto det litt om fiskemulighetene, hvis du heller vil prøve det. 

______________________________________________________________________ 
 

Helligdagsfreden. 

 
Vi minner om Lov om helligdager og helligdagsfred.  På helligdager og vanlige søndager 
er det faktisk forbudt å forstyrre noen andre med utilbørlig larm.  Det står i loven, og betyr 
at grasklipping og annet leven ikke er tillatt disse dagene.  Det samme gjelder påske-, 
pinse- og juleaften etter kl. 16.00.  I politiforskriftene for Fet kommune, som du finner på 
kommunens nettsider står det bare mye annet og ingenting om at grasklipperen bør hvile 
fra og med lørdag ettermiddag.  Så bruk hue og ta hensyn til naboene, og det står 
ingenting om klesvaska som henger ute i helga… 
_____________________________________________________________________ 

 

Bikkjene på Roven. 

 
Det er etter hvert blitt mange bikkjer på Roven, både store og små.  Felles er at alle gjør i 
fra seg, og noen eiere er flinke til å plukke det opp i små plastposer som er til det bruket.  
Noe som ikke er like bra er at eierne av og til kaster posene i nærmeste søppeldunk.  Det 
har lett for å bli noe klin i dunkene og lukta blir ille, særlig nå sommerstid.  Derfor 
oppfordres eierne til å ta med seg de svarte plastposene fulle av bikkjemøkk hjem til 
egen dunk.   
 

http://www.rovenvel.net/


 

Bjønnehi og Rovingstien. 

 
Den gamle Rovingstien er nå merka fra Gansdalen til Roven.  Det er flere mulige start- 
og endesteder, og det nærmeste for oss her på Roven er ved Dulpmyra.  Det er 
parkeringsplasser til et par biler innerst i Dulpmyrvegen (som går inn fra Tofsrudvegen 
ved gamle Sandbakken) og på andre sia av Kompveien (ved den falleferdige hytta som 
står der hvor den gamle boplassen Dulpen lå).  Der står det første skiltet.  Om du krysser 
Kompveien til fots eller på sykkel, så se opp for bilene.  De kommer fort!  Følg 
skogsbilveien og skiltene til Bjønnehiet og du vil finne noe som kan være et bjønnehi.  
Artig og spennende!  Litt skummelt å gå inn i, men det er visst noen som har krabba 
ganske så langt inn.  Bjønnehiet skal være gammelt, men det kan jo hende det fortsatt er 
i bruk.  Det blei vel sett en bjønn ved Råmyra for en tre-fire år sia.   
 
Stien går i fint terreng, det er fantastisk utsikt både nordover og sørover til Øyeren.  Det 
kan være litt bløtt enkelte steder, så joggesko som tåler vann anbefales.  Er det noen 
som kjenner til historier om Rovingstien, Bjønnehiet eller andre rariteter, så ta kontakt 
med Rovenposten.  Er det feil på navn, stedsangivelser eller andre steder som bør 
skiltes langs stien, -  si ifra.   
 
De som har gjort den største jobben med merking og rydding av stien er Morten Likvern 
og Per Arne Aas, men også Alf Erik Jahr, Edvin Nitteberg og Gudmund Aas har hatt en 
finger med i spillet.  Stor takk til dere!  Kartet som er hengt opp er det Fet orienteringslag 
som står bak.  De står også bak turkartet over Fet som selges på biblioteket, lensene 
eller i Casa i Fetsund for en hundrelapp.  
 

Rovenposten inviterer til fellestur fra Dulpmyra til Bjønnehiet torsdag 28. juni.  Vi 

møtes kl. 18.30 ved Dulpmyra mot Kompveien, og det er omtrent sju kilometer tur-

retur Bjønnehiet. Blir det for langt for noen er det bare å snu.  Ta med drikke og 

noe å bite i til pause ved Bjønnehiet.  
 

 
 
Grendetreff 14/6, 27/9, 25/10, 22/11 og 13/12 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. 

Høsten 
kommer 

tidsnok 

Skauendagen er søndag 19. august.  
Basaråpning og eventuelt julemarked på Grendehuset søndag 28. oktober. 

Julemarkedet på Fetsund lenser er 24. og 25. november. 
Juletretenning på Grendehuset er søndag 2. desember. 
Juletrefesten blir 6. januar (men det er jo lenge til!) 

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.  Alle monner drar! 

Dugnad Lyst til 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 10. august.  For to hundre år sia i disse dager, 14. juni i 1812 blei det døpt ei tre 

dagers gammel jente i Fet kjørke.  Ho fikk navnet Ingeborg og foreldra var Erik Evensen og Kari 
Hansdatter bosatt på Kikkut under Skårer.  Ingeborg levde i knappe to år.  Skårer er innerst i Falldalen 
på Fetsund-sida, og Kikkut er den siste plassen når du går Taterstigen mot Sørum langs elva.  Kikkut-
bekken er delebekken mellom Fet og Sørum, og jammen heter ikke den første plassen i Sørum også 
Kikkut.  De er naboplasser og turen langs Taterstigen er vel verdt å gå.  Vil du lese turtips for 
Taterstigen, så se på vellets hjemmeside og finn Rovenposten for april 2008.    GOD SOMMER! 

mailto:roving@online.no

