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St. Hansaften på Grendehuset kl. 18.00. 

 

Det blir tradisjonell St.Hansfeiring på Grendehuset mandag 23. juni.  Grillene er 

varme fra kl. 18.00.  Folk må ta med seg det de vil spise og drikke, og gjerne noe å 

sitte på også.  Alle er velkomne! 
______________________________________________________________________ 

 

Hva var før Nedre Romerike vannverk (NRV)?     

Nedre Romerike vannverk med vann fra Glomma blei etablert i 1971 og Fet kom med i 
1986/87.  Før var det flere små og store vannverk på Roven og ellers i Fet.  Mange 
husstander var likevel ikke kobla til noe vannverk, men hadde egne brønner eller kanskje 
vann fra en bekk i nærheten.  

Klokkerud vannverk blei grunnlagt på slutten av 1800-tallet og oppløst i 1986/87.  De 
tok vann fra de to Løykjedammene i Løykjeåsen (Løkenåsen).  Vannverket eide 1200 
meter med ledning og grunnen der dammene lå.  Alle private stikkledninger var private.  
Det var 12 andelshavere som hadde gratis vann, mens de 40 abonnentene betalt kr 75 
pr. husstand pr. år i 1985.  Blei det for lite vann kobla de seg på Abbortjennledningen.  
Det var visst dårlig vedlikehold på ledningen og vannet var dårlig.  

Nordre Roven vannverk.  Fra midt på 50-tallet fikk de vann fra Løytnantsbekken.  Den 
kommer fra Asak sandtak og renner ut ved Løvås. Her bygde man en samledam.  
Vannet blei pumpa opp i et høydebasseng i Guttarsrudskogen.  Dette vannet var i 
utgangspunktet meget bra da det kom ut fra sandtaket.  

Abbortjennledningen – Hval og Ramstad vannverk.  Dette var to adskilte vannverk, 
men begge fikk vann fra Abbortjenn. Ledningen var felles til Heia hvor ledningen delte 
seg.  Abbortjennledningen blei lagt i 1939 og gikk til Nord-Roven, Roven skole, 
Tofsrudgårdene, og ned til Elvetun og gårder i nærheten.  Det var mange stikkledninger.   

Det er denne ledningen, eller helst sementkummer vi kan se nord for Heia, som stien 
langs vannet sånn delvis følger.   

Ledningen til Hval- Ramstadområdet gikk opp til kommunesaga (Hagansaga) som lå 
ved veien ned til Vestheia og nåværende badeplass.  Så gikk den nedover jordene til 
Ramstad og Hval. Rørene var små og måtte bygges ut etter en tid.  Etter hvert vart 
ledningen lagt ned til Kringen- og Hvalsengaområdet og utbygger pålagt å dimensjonere 
ledningen slik at Løkenåsområdet kunne knytte seg til.  Dette arbeidet ble etter hvert så 
stort at Hval – Ramstad vannverk måtte overlate nettet til kommunen.  Når det var lite 
vann i Abbortjenn pumpa de vann opp fra Heia, hvor det så blei pumpa ut i 
Abbortjennledningen.  En enkel sil var den eneste form for rensing man hadde, og alle 
som har sett hvordan vannet så ut når badekaret var fylt med Abbortjennvann husker det.  



 

Før det blei bygd et høydebasseng i Løykjeåsen kunne det sommerstid være dårlig trykk 
på vannet.  

Varsjøområdet fikk tidligere vann fra Sørum kommune.  Da denne ledningen vart stengt 
i 1982 gikk de 13 abonnentene sammen om å stifte et privat vannverk.  De har en 
vannledning ut i Varsjøen med egen pumpe og pumpehus.  Vannavgiften går til 
vedlikehold, strøm og forsikring.  Beboeren får fortsatt vann fra Varsjøen, men det er nå 
prat om at de skal kobles på Glommavannet i 2017.  Vi får håpe det!   

Stykket er for det meste basert på intervjuer som historielagets Grete Melsom gjorde i 
2010.  Da hadde Fet historielag et møte om vannverkene.  Er det noe feil, så gi beskjed. 
______________________________________________________________________ 

Taubane og sidespor på Roven. 

 
Fra grustaket på Holtermoen (Gamle Roven veg mot Lystadmoen) var det tidligere en 
taubane som gikk ned til et sidespor av jernbanen.  Det var Hans Asak som investerte i 
en taubane for å frakte grus ned til jernbanen.  Dette var før lastebilenes tid, og var trulig 
på begynnelsen av 1920-tallet.   
 
Taubanen var omtrent en kilometer lang, gikk i Djupdalen og helt ned til slettene på 
østsida av jernbanelinja, der blei det kalt Møkktipp eller Bjønnsletta, litt sør for Flaen.   
Der var det et ganske langt (vel 900 meter?) sidespor.  Det kom togvogner med søppel 
fra Oslo, og de samme vognene blei så brukt til å frakte sand innover til byen og det gikk 
ett tog i døgnet.  Det var en stor dam der, der blei det tatt ut is som blei solgt innover.  
Det var også frakt av tømmer fra sidesporet.  Det var flere Rovinger som jobba der mens 
taubanen var i drift til etter krigen en gang.   
 
Er det noen som har bilder eller historier vil Rovenpostens skriver gjerne få se eller høre 
om dette.  Det kommer mer om dette seinere.   
______________________________________________________________________ 

Lokal værrapport finner du på kyrre.no/weather  
 
Grendehuset Adressen er Gamle Roven veg 141.   

Grendetreff 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.  Har vel 
sommerferie?  

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.  
Starter opp igjen til høsten etter en velfortjent sommerferie.   

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. 
august.  Neste utgave av Rovenposten kommer ut i august en gang.  Takk til Jan Erik Fladen som deler 
ut Rovenposten på Nord Roven!  Hvis det er noe dere vil ha med i Rovenposten, så ta kontakt med 
skriveren.  Det gjelder forresten alle på Roven, - og god sommer ønskes dere!   
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