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Aktiviteter på Grendehuset i Gamle Roven veg 141.   

Det blir juletrefest torsdag 8. januar kl. 17.00.  Påmelding innen 6. januar til leder Kristin 
Lundby på tlf. 412 19 177 eller k.lundby@hotmail.com.  Prisen er kr 50 per unge.  

Informasjonsmøte tirsdag 13. januar kl. 19.00.  Temaet for kvelden er de foreslåtte 
Glommakrysningene og veivalgene.  Hvor bør brua komme og hvor bør en eventuelle ny 
vei komme her på Roven?   

Årsmøte i Roven vel blir tirsdag 24. feburar.  Har du lyst til å engasjere deg i et godt 
nabolag så ta kontakt Kristin Lundby.   

Skidag lørdag 28. februar kl. 12.00.  Prisen er kr 30 for å delta.  

Vinterfest (for de voksne) lørdag 28. februar.  Påmelding innen 23. februar til Kristin 
Lundby (se over for tlf.nr. og e-postadressen).   

_____________________________________________________________________ 

Høstbasaren. 

Basaren innbrakte kr 20 500 til Roven vel.  Det kommer godt med i arbeidet for å holde 
Grendehuset i stand og for å kunne arrangere juletrefester m.m.  Tusen takk til alle som 
bidro, enten det var å selge lodd, gi gevinster, arrangere sjølve basaren, takk til korpset 
som spilte ved tenninga av julegrana og Arild Romarheim. 

______________________________________________________________________ 

Skøytedisko på Dulpmyra. 

 
Det blir skøyedisko på Dulpmyra lørdag 7. februar.   
______________________________________________________________________ 

 

Trafikkfarlig på Roven.   
 
Det er mange trafikkfarlige strekninger på Roven.  Det er mye gjennomkjøring, vi er blitt 
mange flere som bor på Roven, Kompveien er livsfarlig å både gå og sykle på og vi har 
Rovenveien (riksvei 172) som det er mye trafikk på.  Nordre Roven velforening har sendt 
et brev til Statens vegvesen om situasjonen på Rovenveien og krever strakstiltak 
gjennomført.  Bilistene kjører ofte som noen svin, samtidig så er det mange som bruker 
veien til å sykle og det er mye påkjørsel av vilt på veien.  Velforeningen har også sendt et 
brev til Politiet hvor de ber om hyppige fartskontroller på veien, og særlig i 80-sona.  I 
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brevet til vegvesenet ber de om lengre 60-sone, da vil det i hvert fall bli litt tryggere.  
Foreløpig har de ikke fått noe svar.   
 
Veien mellom Fetsundbrua (jernbanebrua) og Frostad sto ferdig i 1897, men det var 
behov for en vei videre nordover mot Lystad.  «Spørsmålet om en mer direkte linje fra 
Frostad i lavere strøk på vestsiden av Djupdalshøgda fram ved Lystad i Sørum måtte 
være å foretrekke enn å utbedre den gamle, krokete og smale veg over høydeplatået på 
Lystadmoen» som det står i boka om Akershus fylkes veghistorie.  Veiprosjektet blei 
drøfta i Fet herredstyre 26. februar 1914, og i boka fra 1954 står det at strekningen fra 
Holter – Sørums grense – Lystad på det nærmeste er ferdig, - så det tok sin tid med 
planlegging da som nå.   
______________________________________________________________________ 

 

Ny og bedre turvei mellom Dulpmyrvegen og Gamle Heiavei, langs med 

Kompveien. 

Fet kommune ved teknisk etat oppgraderer gangveien mellom Dulpmyra og Gamle 
Heiavei. Den blir breiere, slakere og det skal settes opp veilys. Grunnen til at det er 
hugget en så bred trasse er pga. lysstolper og luftstrekk med ledninger mellom stolpene. 
Den vil også bli brøyta om vinteren. Gangveien går oppå den gamle vannledningen. 
Det er midler til trafikksikkerhetstiltak som er benyttet og det er en riktig fin turvei for å 
komme opp til Heia, Skauen og Hvaltjern. 
______________________________________________________________________ 
 

Nystemt piano på Grendehuset. 
 
Tusen takk til Torstein Berglund som har gitt et nytt piano til Grendehuset.  Det er pent 
brukt, og som nytt for oss.  Takk også til Jan Erik Holterhuset og Einar Framvik for jobben 
med å hente det og få det inn i huset.  Vi gleder oss til neste års konserter! 
______________________________________________________________________ 

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

Grendetreff 11/12 i år, og neste år er det følgende dager 22/1, 19/2, 190/3, 23/4, 21/5, 
18/6, 24/9, 22/10, 19/11 og 10/12, 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. 
januar.  Styret i Roven vel og Rovenpostens skriver ønsker alle på Roven en god jul!   
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