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RØMSJINGEN
Januar 2011

Utgitt av Rømskog kommune
- kjent for liv og vekst
ÅPNINGSTIDER :
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag 17.00-20.00
Onsdag 12.00-18.00
Torsdag 12.00-18.00
Fysioterapien – 98 26 76 28
Alle hverdager: 09.00-15.30

Godt nytt år!

Helsesøster:
Onsdag 09.00-15.30
Lege - tlf. 69 85 90 85
Mandager 12.00-17.00
Onsdager 09.00-12.30
Åpen time onsdager 10-11
Gjensidige:
1. og 3. onsdag i mnd.
14.30 - 17.00
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag, tirsdag og torsdag:
Kl. 09.00 – 15.30
Spisepause kl. 11.00 – 11.30
Prestekontoret:
Rømskog Eldresenter
Torsdag 14.00-15.30
TELEFONER:
Kommunens
sentralbord:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:

69859177
69859284
92430087
80080000
81581001

Bullar i mos
lingonsylt og kos
i lange baner
mere enn du aner
ABBA far
i januar
Mamma Mia
hele tia
gledesfest i store stua
Ann Kristin og Linda
kan du ønske mer
kommer du så blir vi fler’
Jon Riiser

Ordføreren har ordet
Nå er budsjettet for 2011 vedtatt. Vi slipper å kutte, men
budsjettet er stramt, så noen store utvidelser i drifta har vi ikke
råd til. Det er lagt inn noe økning av driftstilskuddet til fysioterapi
og avdelingskoordinator på Hjemmet.
Og så blir det brukt fondsmidler til videreutdanning av to lærere
innen spesialpedagogikk, ny el-tavle på Hjemmet, oppussing av
de gamle kontorene på kommunehuset og stålinnsats i pipa på
Kørren.
Butikkarbeidsgruppa skal jobbe videre med planene om bygging
av ny butikk. Den har nå fått i oppdrag av kommunestyret å legge
fram videre framdriftsplan på neste kommunestyremøte i februar.
I tillegg til butikk skal gang- og sykkelvei til Vestre Tørnby legges
ut på anbud.
Det blir ei felles Grensemesse til våren med Aremark og Marker.
Tema for messa skal være næring, opplevelser og bosetting.
Messa vil bli avholdt i og ved den nye idrettshallen i Aremark.
Karoline Dedorsson og Bjarte Norheim er Rømskogs medlemmer
i grensemessekomitéen. Messa vil finne sted 2. og 3. april 2011.
For dere som har en gründer i magen starter det et etablererkurs
i Askim den 17. januar. Vi vil også forsøke å få til noe lignende
her etter hvert. Det kommer vi tilbake til på nyåret.
Politiet advarer oss mot forskjellige former for kriminalitet. Nå er
det fokus på MC-grupper som driver på kant med loven. Vi
oppfordres til å ha dette i bakhodet ved utleie og salg av lokaler
og hus.
Til dere som har savna feieren i år, kan jeg fortelle at ny feier er
på plass fra nyttår i Aurskog-Høland.
Da ønsker jeg tilslutt alle ei trivelig nyttårshelg og et godt nytt år.
Nils

Kommunal informasjon
Filmene om Stubbefolket blir sendt i reprise på NRK Super,
nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 2. nyttårsdag kl. 12.
Nils
RØMSKOG KULTURSKOLE
Minner om at fristen for å søke om plass i Rømskog
kulturskole vinter/vår 2011 er 1. desember 2010.
Søknadspapirer og informasjon finner du under
- www.romskog.kommune.no
- på oppvekstkontoret (Rømskog skole)
- på kommunehuset (resepsjonen)
Søknadspapirer sendes Rømskog kulturskole, Rømskog skole,
1950 Rømskog eller som e-post til oppvekstkontoret
anna.sofie.bergquist@romskog.kommune.no
For ytterligere informasjon kan henvendelse skje til
oppvekstkontoret på e-post til oppvekstkontoret (se adresse over)
eller på telefonnr. 98267684.

Kommunale møter i januar:
20.01.
Utvalg for utvikling kl. 19.00
20.01.
Utvalg for oppvekst og omsorg kl. 19.00
24.01.
Formannskapet kl. 19.00

Billett-info for Kommuneslaget:
 Billetter til Kommuneslaget 2011 blir lagt ut for salg på
biblioteket fra 5. januar 2011. Det blir ikke lagt ut for
ordinært nettsalg på Askim kulturhus
 Hver kommune tildeles ca. 50 billetter, som kan
kjøpes/reserveres etter førstemann-til-mølla-prinsippet.
 Merk: Det er ikke mulig å reservere billetter uten å betale!
 Pris pr. billett kr. 350,-. Kun kontantbetaling. Finale
arrangeres i Askim kulturhus lørdag 19.mars 2011 kl. 20.00

Informasjon fra teknisk tjenesteområde
I forbindelse med de nye byggereglene som trådte i kraft 1. juli
2010 ønsker vi å gjøre oppmerksom på at rehabilitering av
våtrom i eksisterende bolig således som i ny bolig er
søknadspliktig, og må dekkes av godkjente foretak.
Foretaket bør helst ha kurs i våtromsnormen, men godkjenning
for tømrerarbeider/byggmester vil vanligvis kunne godkjennes av
kommunen.
Mindre reparasjoner og vedlikehold som ikke berører
fuktsikringen er fritatt søknadsplikten.
Vi ønsker også å opplyse om at alle tidligere meldepliktige tiltak,
nå er søknadspliktige:
1) Søknader som krever ansvarlig foretak
- oppføring av enebolig/hytte
- vesentlig endringer eller reparasjoner av tiltak
- omfattende fasadeendringer
- våtrom
2) Søknader uten ansvar som kan gjennomføres av
tiltakshaver
- et enkelt tilbygg under 50 m2
- et frittliggende bygg under 70 m2
- oppføring av driftsbygning inntil 1000 m2
Følgende tiltak krever ikke søknad eller tillatelse:
- bygg under 15 m2
- mindre tiltak utendørs
3) Pipe/ildsted
- Reinstallering og reparasjon av ildsted (ildsted som tas
ut og plasseres på samme sted, samt i samme
røykløpsinnføring) kan utføres uten søknad.
- Installering av nytt ildsted og øvrige tiltak som gjelder
ildsted (bl.a oppføring av brannmur, innmuring av
pipestuss, friluftstilførsel) kan settes opp uten søknad
dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør.
Det er tiltakshaver som har ansvar for å påse at
kontrolløren er kvalifisert og for at ildstedet er i
samsvar med krav i teknisk forskrift.
- Øvrige arbeider knyttet til pipe og ildsted er
søknadspliktig.

Bygdekino – Rømskog kulturhus 11. januar
Kl 18.00 - Legenden om Narnia
Aldersgrense: 11 år

Nå kan du på nytt besøke den fantastiske og vidunderlige
verden til C.S Lewis. La skipet Morgenrødmens vind ta deg
med til magiske Narnia! Legenden om Narnia: Reisen Til Det
Ytterste Hav kommer på kino 1. juledag, også i 3D. Edmund
og Lucy Pevensie, samt deres fetter Eustace blir via et maleri
transportert tilbake til Narnia og det fantastiske skipet
"Morgenrødmens Vind". De blir med Prins Caspian og den
fryktløse musen Ripipip på et tokt som Narnias skjebne er
avhengig av. Den modige gruppen møter fristelser de må
kjempe i mot når de beveger seg til de mystiske øyene i
Narnia. De blir konfrontert med magiske skikkelser og skumle
fiender til de endelig møter deres venn og beskytter, Aslan.
Kl 20.00 - Cornelis
Aldersgrense: 11 år

Cornelis, med Hans-Erik Dyvik Husby (eks-Turboneger) i
hovedrollen, er en film om en av Nordens aller største
musikklegender - Cornelis Vreeswijk. En gripende,
opprørende og vakker film, fylt med hans egen musikk.

Rømskog bibliotek
Lesestund for småbarn i biblioteket onsdag 26. januar kl. 10.45.

Stemningen turlag - første tur i 2011
Vi ønsker alle et riktig godt turår.
Første tur i 2011 blir tirsdag 25. januar.
Vi møtes ved kommunehuset kl. 18.30.

29. JANUAR
Det blir ABBA kveld denne lørdagen klokken sjuoversju i
Kulturhuset. Ta med deg god tid og en du er glad i eller fler’. Vi
skal knekke koden på vinterkulden, dårlig humør og som seg hør
og bør, blir det musikk og prat og mat - nå på Sibyllas vis.
Vi må kåre bygdas Mamma Mia. Så har du hjerte for et
kvinnemenneske du synes fortjener en ekstra honnør, har du
anledningen her. Gi en kort begrunnelse hvorfor du mener
akkurat hun skal få ”Mamma Mia” prisen – max. 50 ord. Du kan
være anonym hvis du vil !!!
Klipp
her……………………………………………………………………….
Send inn lappen til administrasjonmette eller kulturjon innen
24. januar.

Jeg mener ………………………………….. skal få Mamma Mia
prisen fordi hun
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Dato………..

hilsen……………………………………..

Klipp her………………………………………………………………

Høringsforslag Klima- og energiplan for kommunene i Indre
Østfold

Kommunene legger planforslag temaplan/kommunedelplan
Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold 2011 – 2020
ut til høring i medhold av plan og bygningsloven §11-14.
Planen ivaretar oppfølgingen av kommunenes målsetting om
reduksjoner av energiforbruk og utslipp av klimagasser. Det
gjøres ved å foreslå 5 strategier og ca 50 tiltak i
handlingsplanperioden fra 2011 i Indre Østfolds kommuner.
Planforslaget, kortversjon (12 sider) og fullversjon (56 sider), er
lagt ut på kommunenes hjemmesider
www.romskog.kommune.no, biblioteket og kommunehuset.
Dersom du har kommentarer til planforslaget, kontakt din
kommune og den som er klimakontakt (står på s. 2 i
fullversjonen) eller sende skriftlig/epost til prosjektleder Lars Tore
Martinsen. Epostadresse:
lars.tore.martinsen@askim.kommune.no. Høringsfrist er
15.januar 2011.

Lag og foreninger
N. Rømskog jeger- og fiskerforening
Til medlemmene – viktige datoer:
Onsdag 16. mars: Årsmøte
Lørdag 9. april: 75-års jubileumsfest
Innkalling og innbydelse kommer seinere.
Styret

Ski- og O-gruppa informerer
Blåmerka løyper og Rømsjøen rundt
har hatt mange besøk også i år. Styret har foretatt trekning og
følgende personer får hvert sitt gavekort fra G-sport til en verdi av
kr. 500,-. Gratulerer!
Hølvannet
Inger-Lise Sundsrud
Totalt besøk 46
Venemoen
Torkel N. Kvaal
Totalt besøk 560
Stemningen
Lisbeth H. Ademaj
Totalt besøk 389
Rømsjøen rundt
Øystein Myrvold
Totalt besøk 262
Strandveien
Nina Malnes
Totalt besøk 47
Vestsida
Hans Olav Bergquist
Totalt besøk 169
Totalt besøk viser hvor mange som har skrevet seg inn i boka på
hvert sted i tidsrommet 1. mai – 1. oktober 2010.

Turorientering
21 deltagere har levert inn kontrollkortene og fått tilsendt medalje.
Oddmund Fjerdingen var den med flest rette på
naturstioppgavene, 28 rette, og er dermed vinner av et gavekort
på 500,-. Gratulerer!

Skiløyper
Oppdatert informasjon om hvor det er oppkjørte løyper vil også
denne vinteren legges ut på Rømskog kommunes nettside
www.romskog.kommune.no.
Prioriterte løyper vinteren 2011:
Nordsida: Lysløypa og Sundvannet. Løypetraseen ved
Sundvannet kan variere pga vær, is osv, men utgangspunktet er
ved Sundvannet, der vil det være parkeringsmuligheter.
Vestsida: På grunn av tømmerdrift vil ikke den vanlige runden bli
kjørt opp, men det jobbes med å finne alternativ løype.
Som annet arbeid i idrettslagets regi kjøres løypene på dugnad.
6-7 mann vil gjøre så godt de kan for å gi et godt tilbud i forhold til
snømengden, men vi håper på forståelse for at ikke alle kan få
løype utenfor sitt hus.

Rømskog Helselag
Hyggeaften på Eldresenteret
Helselagets medlemmer arrangerer 1. mandag i hver måned,
hyggeaften for beboerne på Eldresentret, pensjonister og andre
interesserte. Velkommen på Rømskog Eldresenter 3. januar
kl. 18.30.
Årsmøte
Det avholdes årsmøte i den gamle spisesalen på Kommunehuset
13. januar kl. 19.00.
Til behandling:
Nedleggelse av Rømskog Helselag. Møt opp og si din mening.
To representanter fra fylket og helse- og omsorgssjef Bjørg
Tørnby Nilsen vil være tilstede.
Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering.
Barnehjem
Julepresangen til barnehjemmet fra Rømskog Helselag
julen 2010 ble kr. 20.000,-.
En STOR takk til alle dere som har støttet prosjektet i 2010.
Tusen takk også til dere som har gitt oss tøy og leker.
Nøyaktig hvordan det blir videre vites ikke i skrivende stund
(21.12.2010), men undertegnende ønsker og håper å fortsette.
Med vennlig hilsen Vigdis Alstein
Rømskog Idrettslag
Ønsker dere et aktivt idrettslag?
Vil dere beholde de aktivitetene vi har i dag, må noen være villig
til å fylle de ulike vervene.
Vi oppfordrer dere til å si ja når dere blir spurt eller ta kontakt hvis
dere tenker at ”nå er det min tur”.
For valgkomitéen: Grethe Kragtorp
Malin Lejon
Birgitta Jensen

93 40 65 40
90 66 21 91
91 51 01 97

Rømskog Pistolklubb og Rømskog Skytterlag
har skytetrening i Ungdomslokalet søndagene 2., 9., 16., 23. og
30. januar fra kl. 18 - 20.

Rømskog Pensjonistforening
Vi ønsker alle et riktig godt nyttår.
Møte i januar
Første møte i 2011 blir torsdag 20. januar kl. 18.00 i den gamle
spisesalen i kommunehuset. Vi drikker kaffe og har åresalg.
Trygve Nilsen kommer, han vil fortelle litt om tia under krigen.
Alle er hjertelig velkommen.
Årsmøte
Årsmøtet i pensjonistforeningen blir torsdag 10. februar kl. 18.00
samme sted. Vanlige årsmøtesaker.
VIKTIG - Styret vil fremme et forslag på årsmøtet:
Skal Rømskog Pensjonistforening meldes ut av Norsk
Pensjonistforbund fra 1. januar 2012.
Eventuelle andre forslag eller bemerkninger må være styret i
hende innen 29. januar 2011.
Vi møtes på Elviras café
Styret i pensjonistforeningen er enige om å starte et nytt sosialt
tiltak. Den siste onsdagen i måneden møtes vi på Elviras café for
å prate og drikke kaffe. Foreningen spanderer kaffe, og det er
opp til den enkelte å kjøpe noe til kaffen.
Første cafédag blir den 26. januar 2011 klokken 11.00 – 13.00.
Dette blir en prøveordning, men vi håper at flest mulig møter opp,
så vi kan ha mange trivelige møter på Elviras café i 2011.

Aktivitetskalender januar 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Søndag 02.01. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Mandag 03.01. 18.30 Eldresenteret

Helselaget arrangerer
hyggeaften
Onsdag 05.01. 12.00 Biblioteket
Billettsalg til ”Kommuneslaget”
Søndag 09.01. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Søndag

11.01.
11.01.
13.01.
16.01.

18.00
20.00
19.00
18.00

Kulturhuset
Kulturhuset
Kommunehuset
Ungdomslokalet

Kino: Legenden om Narnia
Kino: Cornelis
Årsmøte i Helselaget
Skytetrening

Torsdag 20.01. 19.00 Kommunehuset Utvalg for utvikling
Torsdag 20.01. 19.00 Helsesenteret
Utvalg for oppvekst/omsorg
Søndag 23.01. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag

24.01.
25.01.
26.01.
29.01.
30.01.

19.00
18.30
10.45
19.07
18.00

Kommunehuset
Kommunehuset
Biblioteket
Kulturhuset
Ungdomslokalet

Formannskapsmøte
Tur med Stemningen turlag
Lesestund for småbarn
ABBA-kveld
Skytetrening

Rømsjingen
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no
Fristen er den 20. hver måned.

