RØMSJINGEN
Mars 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
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

Kjøre på bare veier
det er greier
tenke på andre ting
i en sving
uten å
lure på
om det går i dika nå
Det er
bare to vær
over og under null
bare tull
og tøys
men frøys
du i vinter
jeg bare hinter
våren er i vente
vi er spente
på
å
se når isen teiner’
og alle greiner
pryder seg i grønt
så skjønt
og alle bekker små
gjør en stor å Jon Riiser

Ordføreren har ordet
Rømskog Helselag er lagt ned etter mange aktive år med
innsamling av penger til nyttige formål. Vi takker for den
innsatsen dere har gjort.
Det er moro å lese i lokalavisen at rømsjinger hevder seg i alt fra
kaninutstillinger til langrenn og hopp. Lykke til videre.
Nå begynner det å skje noe mer konkret i butikksaken.
Reguleringsplan for Bergtomta legges nå ut på høring og
anbudsdokumentene er under utarbeidelse. Dette gjelder både
grunnarbeidene for butikken og gang- og sykkelvei til Vestre
Tørnby, og selve butikkbygget.
Og Rømskog Spa & Resort åpner den 11. mars. Programmet
videre utover året ser veldig spennende ut.
Espen Dammen har kjøpt det gamle Samvirkelaget. Her blir det
mulig å få lakkert både bil og kjøkken etter hvert. Lykke til med
drifta.
Dere får fortsatt ha en flott vinter. Hilsen Nils

Kommunal informasjon
Purregebyr
I behandlingen av Budsjett 2011 – K-sak 54/10 vedtok kommunestyret at det skulle beregnes purregebyr på kr. 60,00 fra 1. januar
2011. Dette vil gjelde på alle regninger fra Rømskog kommune.

Kommunale møter:
10.03. Utvalg for oppvekst og omsorg kl. 19.00
10.03. Utvalg for utvikling kl. 19.00
14.03. Formannskapsmøte kl. 19.00

Ekstraordinær båndtvang i Rømskog kommune
Rømskog kommune har innført ekstraordinær båndtvang for
hunder med virkning fra 17.02.11. Snødybden gjør at kommunen
anser at det er ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd å
innføre båndtvang.
Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Rømskog kommune
i Østfold. Fastsatt av Rømskog kommune den 15. februar 2011 i
medhold av § 6 i Lov om hundehold av 4. juli 2003, og etter
delegert fullmakt av 4. november 2004 til rådmannen.
§7 Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil ordinær
båndtvang tar til 1. april 2011. Dersom snø og temperaturforholdene tilsier det, kan kommunen oppheve denne forskrift.
Publisert i Indre Akershus Blad og på hjemmesiden til Rømskog
kommune 16.02.2011.
Varsling om brann - ring 110
Rømskog kommune har tilbake i tid inngått en slokkeavtale med
Aurskog-Høland kommune. Vårt fagdirektorat, dsb, (direktoratet
for samfunnsikkerhet og beredskap) krever at hver kommune har
et brannvesen som er organisert og dimensjonert etter gjeldende
forskrift. Innsats for Rømskog vil skje fra Bjørkelangen
brannstasjon sammen med forstyrken til Rømskog.
Alle som trenger rask bistand skal ringe nødnumrene, og ved
brann- og redningstjenester skal det ringes 110, som er ansvarlig
for rask utvarsling av brannmannskapene. Er det behov for
annen bistand vil 110 sentralen varsle videre til annen nødetat.
Det har i senere tid vært noen tilfeller hvor det er ringt direkte til
personer i de lokale brannmannskaper på Rømskog, men for å få
en raskest mulig bistand med røykdykkere der dette kan være
behov, også ved pipebrann, så skal det ringes 110. Ved en brann
så utvikler denne seg svært raskt og man har ingen tid å miste
ved å utsette utrykningen fra Bjørkelangen.

Den 27. januar 2011 er det tatt i bruk nytt nødnett for Romerike,
med knytting opp mot 110-sentralen som ligger på Lørenskog,
som også Rømskogs innbyggere er knyttet opp mot. Det nye
nødnettet gir bedre kommunikasjon på tvers mellom politi,
brannvesen og ambulanse, og dermed raskere hjelp til publikum
ved ulykker og kriser. Nødnettet er avlyttingsfritt og gir brukerne
høy dekningsgrad. Ved å skifte ut gammelt utstyr styrkes
samfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet og til å
håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler.
I februar vil det bli igangsatt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
For de som har mulighet til tilrettelegge med bruk av deres trygge
stige for adkomst opp på tak, så vil feieren sette pris på dette.
Det vil samtidig bli tatt tilsyn med fyringsanlegg ved feiing. Vi
håper så mange som mulig kan få tilpasset med å være hjemme,
hvis ikke vil dette bli tatt snart i etterkant.
Vi vil samtidig få lov til å gi ros for at huseierne har fokusert på
brannsikkerheten, da brannstatistikken viser en markant nedgang
i forhold til branner. Til de som har gjenstående mangler, vil
oppfordre om at disse rettes og tilbakemelding gis.
Bjørkelangen, 1. februar 2011
Kjell Brøtmet, varabrannsjef
Aurskog-Høland kommune

Kjell Flenstad, tj.leder teknisk
Rømskog kommune

Strømbrudd
Rømskog kommune har i den senere tid vært rammet av
strømbrudd og samtidig vært uten telefon. Kommunen har vært i
kontakt med Fortum for å få vite hvorfor vi da ikke blir koblet via
rundkjøringen. Fortum sier at de vurderer hvert enkelt tilfelle så
raskt som mulig, men at det noen ganger tar litt tid før de finner
feilen. Det er heller ikke bestandig at det lar seg gjøre å koble
over med det samme. Fortum lover at de skal bli raskere til å
vurdere muligheten til å koble over. Defekte reservebatterier i
Telenor stasjonen v/Eidet skal være årsaken til at telefonen har
vært ute av drift samtidig med strømbruddet. Telenor informerer
om at feilen nå er utbedret. Hilsen fra Teknisk tjeneseområde.

RØMSKOG KULTURSKOLE inviterer 4. – 10. klassinger til
”kulturskoleverksted”:
Kurs i ”Kunsten å scrappe en minnebok” m/ Linda Fjeldberg:
Fredag 01. april kl. 18.00 – 20.00
Fredag 08. april kl. 18.00 – 20.00
Lørdag 09. april kl. 11.00 – 14.00
Gitarkurs m/Patric Rebbelstam:
Fredag 01. april kl. 18.00 – 20.00
Lørdag 02. april kl. 11.00 – 14.00
Fredag 08. april kl. 18.00 – 20.00
Lørdag 09. april kl. 11.00 – 14.00
Patric Rebbelstam er gitarlærer og utøvende musiker. Han er 49
år gammel og bosatt i Østervallskog.
Kursene er for både nybegynnere og viderekommende.
Gitarundervisningen vil bli inndelt i grupper etter nivå.
Elevene melder seg på til ett av verkstedene. Det er lagt ut
søknadsskjemaer på Rømskog kommunes hjemmeside, på
oppvekstkontoret/skolekontoret og på kommunehuset hos Mette.
På skjemaene står det flere opplysninger vedr. tilbudene.
Søknadsfrist: 11.03.2011.
Egenbetaling for kursene beregnes etter kulturskolens satser
med eventuelt et lite tillegg for kursmateriell. Prisene står i
påmeldingsskjemaene.
Hvert kurs må ha minimum 3 deltagere for å settes i gang.
Kontaktpersoner: Unni Degnes, tlf 90728703 eller Anna Sofie
Bergquist tlf 98267684.
E-postadresser:
unni.degnes@romskog.kommune.no
anna.sofie.bergquist@romskog.kommune.no
NB: Husk søknadsfristen!

Støtteforening til Rømskog Eldresenter
15. februar 2011 ble støtteforeningen opprettet. Vi har fått 17
medlemmer i tillegg til tidligere helselagsmedlemmer .
Alle vil bli fordelt på lister med 4 på hvert lag, som har ansvaret
for å tilrettelegge på hyggekvelder på eldresenteret den
1. mandagen i måneden.
De som hjelper til har med seg kake/smørbrødfat, en ting/blomst
til utlodning og hjelper til med å koke / servere kaffe og rydder og
vasker opp. I tillegg er det ønskelig at noen på laget kan tilby
skyss til hjemmeboende eldre som har glede av å være med på
hyggeaftenen. Det ble også opprettet et styre som består av:
Synøve Melby, Vigdis Alstein, Berit Fagermoen, Kari Kolstad og
Bjørg Tørnby Nilsen. De vil konstituere seg på første møte.
Du / dere som vil være med i støtteforeningen kan ta kontakt med
Bjørg på tlf. 92491464. Vi ønsker flere som kan bidra til en
hyggelig kveld på heimen.
Den første hyggekvelden i Støtteforeningens regi blir mandag
7. mars kl. 18.30. Kom gjerne og se hvordan det er og meld deg
som støttemedlem. Hilsen Bjørg.

Folkehelse
Når Rømskauen er hvitlagt med snø på myrer og vann og
skiløypene ligger og lokker, så følger vi i legens skispor og nyter
mars sola. Da vil A og D vitaminene sprette inn i huden, men
husk solkrem! Du kan også prøve sparken eller sko deg med
brodder og staver. Nyt dagene som nå blir lengre og lysere for
hver dag. Tenk at vi har muligheten til å gå tur rett fra stuedøra
vår i nydelig natur, det er god forebyggende folkehelse!
Synes du det er vanskelig å komme i gang, så kan du få
frisklivsresept av legen, fysioterapeuten eller psykiatrisk
sykepleier. Det er et tilbud for deg som ønsker en livsstilsendring
og du kan bli tilbudt: Helsesamtale med fokus på egen
motivasjon for å endre livsstil, hjelp til treningstilbud,
kostholdskurs og/eller røykesluttkurs.

Barnehage- og SFO-opptak 2011/2012
Fristen for nye søkere å søke om plass i barnehagen og SFO
2011/2012 er 1. april 2011.
De som har plass inneværende år behøver ikke å søke, de får
automatisk tildelt den plasstypen de har. Eventuelle ønsker om
endret plass må det gis beskjed om.
Søknadspapirer og informasjon finner du
- på www.romskog.kommune.no
- i barnehagen/SFO
- på kommunehuset
- på oppvekstkontoret
For ytterligere informasjon om barnehagen kan henvendelse skje
til styrer i barnehagen på e-post til
unni.degnes@romskog.kommune.no eller på tlf. 90 72 87 03.
For SFO-spørsmål kontaktes rektor ved skolen på
skolen@romskog.kommune.no eller på tlf. 98 26 76 40.
Ungdommens kulturpris
Ungdommens kulturpris deles ut blant ungdommer i alderen
13-20 år. Den kan tildeles enkeltpersoner eller grupper. Prisen
skal fokusere på stor innsats og ikke bare talent. Prisutdelingen
skjer en gang i året og deles ut i forbindelse med 17. mai
feiringen. Prisen er på kr. 5.000,- og skal motivere for videre
aktivitet.
Nå er vi ute etter forslag på kandidater. Du trenger bare å skrive
et navn og noen ord om hvorfor du mener akkurat denne
personen/gruppen bør få prisen i år. Så vil en komité behandle
forslagene og presentere det endelige resultatet. Forslagene kan
sendes til kulturkontoret ved Jon Riiser eller leveres på
administrasjonen i kommunen innen 15. mars.
Bygdekino – Rømskog kulturhus 8. mars
Kl 18.00 - Jørgen + Anne = sant
Aldersgrense:

Det er noen voksne som ikke tror man kan bli forelsket når man
bare går i femte klasse. Men det kan man.
Jørgen + Anne = sant er den første norske filmen i historien
som åpner barnefilmkonkurransen ved filmfestivalen i Berlin.

Koordinatorstilling på ’Kørren’
Det kommer en sommer igjen og glansfylte ’Kørren’ skal fylles
med liv og lek. For at driften av bygdetunet skal fungere, trenger
vi altså en koordinator som tar ansvaret for å styre aktivitetene,
leieavtaler og ikke minst være behjelpelig overfor lag og
foreninger, som har hovedansvaret for utsalget. Det følger
instruks med stillingen.
Koordinator må være tilgjengelig på telefon til enhver tid
sommeren igjennom og kunne tilkalles på kort varsel. Det fordres
nå at koordinator må være tilstede på avtalte tider under større
arrangementer. Koordinator må også påregne noe vask i
helgene.
Vi søker en person som er serviceinnstilt, god på samarbeide og
som liker å jobbe med mennesker. Stillingen er 100%-stilling i
tiden 7. juni til 23. august. Avlønning som ufaglært assistent med
10 års ansiennitet – som utgjør en årslønn på kr. 306.000,-.
Søknad sendes kulturkontoret innen 17. mars.
Spørsmål kan rettes til kulturleder Jon Riiser tlf. 920 20 733.

Lag og foreninger
Rømskog AP
Husk årsmøte og nominasjonsmøte i Kommunehuset
tirsdag 1. mars kl. 19.00.
Rømskog Krf.
avholder årsmøte og nominasjonsmøte i Kommunehuset
torsdag 3. mars kl. 19.00.
DNT Indre Østfold
avholder årsmøte tirsdag 1. mars kl. 18.30 i Eidsberg
Sparebanks lokaler på Mysen. Vanlige årsmøtesaker.
Enkel bevertning. Velkommen!

Rømskog Husflidslag
Fotokurs
Husflidslaget holder fotokurs – begynnerkurs i foto – i den gamle
spisesalen i Rømskog Kommunehus mandag 7. mars og onsdag
9. mars kl. 18.00-21.30.
Tema for kurset vil være:
1. Hvordan virker kameraet og hva skjer på innsida?
2. Bedre bilder?
Kursholdere er Dag Krogstad og Finn Wahl fra Marker Fotoklubb.
Det er ikke nødvendig å ha kamera for å ta kurset, men ta med
hvis du har. Kurset passer enten du har digitalt kamera eller
kamera med film.
Pris: Kr. 250,- pr. pers. Kursavgiften betales kontant ved
kursstart. Maks. 15 deltakere.
Påmelding til Jørn-Ola Trandem (tlf. 69859106 eller 90064590).
NB: Kort påmeldingsfrist: 4. mars 2011.

Håndarbeidskvelder
Onsdag 23. mars kl 18.00 på Helsestasjon
Tema: Lær å strikke hæl på sokker.
Onsdag 30. mars kl 18. 00 i Gamle Spisesal
Tema: Strikke sjal eller pulsvarmere.
Materialer må hver og en ordne selv, kan være lurt å ha strikket
litt av vrangborden på sokken.
Du er også velkommen med annet håndarbeid hvis du ikke vil
strikke.
Ingen påmelding, men hvis du har spørsmål angående materialer
er det bare å ta kontakt. Maritha Bergquist mob: 93450197

Nordre Rømskog Vannverk
har årsmøte onsdag 13. april kl.19.00 på kommunehuset
Vanlige årsmøte saker. Styret

UKM - Ungdommens kulturmønstring på Rømskog
Har du et talent, er UKM en flott plass å vise det frem.
Alder 10 -19 år. Alle talent kan vises frem.
Det er ingen begrensning i sjanger eller uttrykksform for
deltagerne - enten du sampler beats, danser halling, skjærer
treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager
3D- animasjoner - alt er lov. Film/video, modeller, musikk, dans,
teater, litteratur, arrangør, konferansier, sceneteknikk.
Lokal mønstring: 12. mars på Ungdomslokalet.
Påmelding innen 10. mars. For mer info og påmelding
www.ukm.no/rømskog eller tlf. 40 88 22 44.

Ungdommens kulturmønstring 12. mars kl 15.00.
Sted: Ungdomslokalet
Kom og se bygdas unge vise sine talent.
Gratis inngang.
Salg av kaffe, vaffel og andre kioskvarer.
Velkommen.
Rømskog Bedehus
Lørdag 12. mars kl. 19.00:
Møte m/David Hetlelid. Sang av Mathilda Röjdemo.
Lørdag 26. mars kl. 19.00:
Møte m/Jan Gossner. Sang av Silje Holmedal med venner.
Rømskog Idrettslag
Motorsportgruppa
Det blir trening på Karsby følgende dager i mars:
Lørdager
kl. 12.00 – 16.00
Søndager
kl. 13.00 – 16.00

Unionsmarathon 2011
Lørdag 2. juli arrangeres Unionsmarathon for syvende gang.
Traseen er den samme som tidligere.
I tillegg til hel- og halvmarathon, vil det også i år bli ei løype på 10
km. med start ved Teigen.
Vi i styret har startet forberedelsene. Det bør du som skal delta
også gjøre. Lykke til med treninga. Vi sees på Kurøen 2. juli.
Styret: Randi, Loffe, Irja, Bengt-Olof, Mia og Johnny
N. Rømskog Jeger- og fiskerforening
Årsmøte avholdes onsdag 16. mars kl. 19.00 i den gamle
spisesalen i Kommunehuset.
Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne forslag som ønskes behandlet må være styret i hende
innen 12. mars 2011.
Husk også 75-årsfesten den 9. april 2011.
Styret

Rømskog Skytterlag / Rømskog Pistolklubb
Treningsskyting
med luftpistol og –rifle søndag 6. mars kl. 18.00 – kl. 20.00.
Klubbmesterskap
I luftpistol og –rifleskyting søndag 13. mars kl. 15.00 – 17.00.
Klassemedaljer i feltskyting
Feltskyting for alle klasser, både finfelt og grovfelt,
lørdag 26. mars kl. 10.00 på skytebanen.
Grasrotandelen
Rømskog skytterlag melder at de også nå er registrert på
Grasrotandelen i Norsk Tipping. Si fra når du spiller, dersom du
vil støtte Rømskog skytterlag, så ordner kommisjonæren med
registrering.

Rømskog Pensjonistforening
Møte
Pensjonistforeningen møtes i den gamle spisesalen i
Kommunehuset torsdag 17. mars kl. 18.00.
Vi drikker kaffe og har åresalg. Underholdning.
Alle hjertelig velkommen!
Pensjonistforeningens dagstur
denne gangen går til NRK på Marienlyst. Vi får omvisning og
drikker kaffe i kantina og avslutter med middag på Mortens Kro.
Påmelding til 91590074 eller snakk med Ågot eller Oleif.
Elviras Kafé
Vi møtes på Elviras Kafé onsdag 23. mars kl. 11.00 – 13.00 og
drikker kaffe.
HAUKENESTÅRNET I RØMSKOG
Årsberetning 2010
Styret har bestått av:
Leder
Arne-Kristian Garseg
DNT Indre Østfold
Medlemmer Aage Sundsrud
Rømskog Turlag
Nils Nilssen
Rømskog kommune
Vara medlem Randi Dalheim
Lag/foreninger i Rømskog
Nøkkelinformasjon:
Det ble tidlig i byggeperioden besluttet at Haukenestårnet
skulle miljøsertifiseres. Befaring skjedde 17.12. 2009, og bevis
på sertifisering ble overlevert av Ann Kristin Halvorsrud til styret
i.f.m ”Finn fram dagen” 6. juni 2010.
Haukenestårnet sin virksomhet har ingen form for miljørisiko eller
forurensing av det ytre miljø.

Møter:
Årsmøte ble avholdt 27.01. og det har vært to styremøter 2010.
Drift:
Normal drift av Haukenestårnet kom i gang i 2. kvartal.
Besøk:
Det har vært ca 900 besøkende totalt i løpet av 2010, og det
uten at det har vært noen store arrangement. Videre har det
vært 23 overnattinger og 1 gangs utleie av dagsturhytta.
Fullføring av byggeprosessen:
Gjenstående arbeider som var planlagt i 2010 er gjennomført.
Bygging av nytt tak og fullføring av grillplassen foran inngangen
til hytta er gjennomført i løpet av året.
Det har vist seg at drikkevannet i den gamle brønnen ikke
lenger er brukbart, og det er besluttet å bore etter vann i 2011.
Økonomi:
Det var budsjettert med balanse. Regnskapet viser overskudd
kr. 2 246,01, og det skyldes at inntektene ble noe høyere og
kostnadene en god del lavere enn budsjettert.
Driftsbudsjettet for 2011 viser inntekter på kr. 10.000 og
kostnader på kr. 10.000 slik at det budsjetteres med balanse.
Det er forutsatt at tilskuddet til drift av hytta fra DNT sentralt ca.
kr. 7.000 overføres til drift av hytta. DNT Indre Østfold har
bevilget en ramme på ca. kr. 60.000 til boring etter vann.
Styret vil følge godt med og rapportere til DNT Indre Østfold
etter hvert styremøte.
Rømskog 9.2. 2011
Arne-Kristian Garseg
DNT Indre Østfold

Aage Sundsrud
Rømskog Turlag

Nils Nilssen
Ordfører
Rømskog kom .

Etablererservice
Stadig flere tar kontakt med Etablererservice Østfold. 2. halvår
2010 økte antall henvendelser og vi ønsker alle bedriftsetablerere
velkommen og håper på enda flere besøkende ut over våren
2011. Velkommen!
Påmelding til post@bedriftsenteret.no eller på
www.facebook.com/Etablererservice.
Gründercafé
Vi ønsker alle gründere og andre som er interessert i
bedriftsetableringer velkommen til gründercafé på Lille Central i
Askim 1. mars kl. 08.00 - 10.00.
Kommuneslaget
Det nærmer seg finalen i Kommuneslaget og det er nå under en
måned til den store finalen i Askim kulturhus lørdag 19. mars.
Alle Rømskogs utvalgte har øvd intensivt og vi har enda flere
øvelser igjen.
Dessverre for Rømskogs innbyggere er alle billetter utsolgt. Vi
hadde håpet å få flere enn 50 billetter, slik at alle kunne være
med på denne fantastiske korkvelden.
Heia Rømskog!
Møtefullmektiger til forliksrådet
Rømskog kommune skal oppnevne 3 møtefullmektiger til
forliksrådet. Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2012.
Interesserte kan henvende seg til Rømskog kommune,
tlf. 69859177.

Informasjonsmøte om butikksaken
Torsdag 24. mars kl.19.00 inviteres alle interesserte til
informasjonsmøte om hvor langt vi har kommet med jobben om
ny butikk på Rømskauen. Vi møtes i festsalen i kulturhuset. Vi
ønsker også å forhøre oss om hvor mange som kan tenke seg å
bidra med penger ved kjøp av aksjer dersom det blir vedtak om å
stifte et Bygde AS.

Normeka AS er en mekanisk produksjonsbedrift. I hovedsak baseres
virksomheten på underleveranser til andre bedrifter. Vi utfører produksjon
av ILS (Instrument Landing Systems) antenner til Northrop Grumman Park
Air Systems AS, og er under-leverandør av mekaniske deler og
komponenter til bl.a. elektronikk og telecombedrifter. I tillegg har bedriften
eget varemerke – AmpliForm®. Dette er produkter bestående av nett,
rister, siler og sikkerhetsmaster i aluminium som har et meget
vidtspennende bruksområde/marked. Vi er 31 ansatte og omsetter for ca.
50 millioner kroner. I anledning at en medarbeider går av med pensjon
sommeren 2011, søker vi etter:

Resepsjonist/Ordrebehandler
Hovedarbeidsoppgaver:
 Sentralbordtjeneste
 Ordrebehandling
 Innkjøp av tjenester
 Kontere fakturaer
 Ekspedering/fakturering
 Diverse kontorarbeid for øvrig og mindre kantineoppgaver
Ønskede kvalifikasjoner:
 Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver er ønskelig
 Microsoft Office
 Relevant utdannelse er ønskelig
Ønskede personlige egenskaper:
Du har en utpreget evne til service og orden. Din samarbeids- og
kommunikasjonsevne er eksepsjonell, i tillegg er du selvdreven. Manglende
formell utdanning og/eller erfaring kan kompenseres med gode evner og
motivasjon for å tilegne deg ny kunnskap.
Arbeidssted: Rømskog. Tiltredelse: Senest 1. juli 2011.
Stillingsstørrelse: 80% fordelt over 5 dager pr uke. (Kan bli mulighet for
økning av stillingstørrelsen på sikt).
Kontaktperson: Daglig leder, Sigurd Nilsen.
Skriftlig søknad vedlagt CV og attesterte vitnemål merket ”Ordrebehandler”
sendes innen 11. mars 2011 til rekruttering@normeka.no

Aktivitetskalender mars 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

01.03.
03.03.
03.03.
06.03.

19.00
18.30
19.00
18.00

Kommunehuset
Ungdomslokalet
Kommunehuset
Ungdomslokalet

Ap. – årsmøte og nominasjon
Fritidsklubb
Krf. – årsmøte og nominasjon
Treningsskyting

Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag

07.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
12.03.
12.03.

18.00
18.30
18.00
18.00
18.30
15.00
19.00

Kommunehuset
Eldresenteret
Kulturhuset
Kommunehuset
Ungdomslokalet
Ungdomslokalet
Bedehuset

Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

16.03.
16.03.
17.03.
17.03.

10.45
19.00
18.30
18.00

Biblioteket
Kommunehuset
Ungdomslokalet
Kommunehuset

Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag

22.03.
23.03.
23.03.
24.03.
26.03.
26.03.

18.30
11.00
18.00
18.30
10.00
19.00

Kommunehuset
Elviras kafé
Helsestasjonen
Ungdomslokalet
Skytebanen
Bedehuset

Fotokurs
Støtteforeningens hyggeaften
Kino: Jørgen + Anne = sant
Fotokurs
Fritidsklubb
Kulturmønstring
Møte med David Hetlelid.
Sang av Mathilda Röjdemo
Søndag 13.03. 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Søndag 13.03. 15.00 Ungdomslokalet Klubbmesterskap
Lesestund for småbarn
Årsmøte N. Rømskog J.F.F.
Fritidsklubb
Møte i Pensjonistforeningen

Tur med Stemningen turlag
Pensjonistforeningen møtes
Håndarbeidskveld
Fritidsklubb
Klassemedaljer feltskyting
Møte med Jan Gossner.
Sang: Silje Holmedal m/venner
Onsdag 30.03. 18.00 Kommunehuset Håndarbeidskveld
Torsdag 31.03. 18.30 Ungdomslokalet Fritidsklubb

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

