RØMSJINGEN
September 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 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
55553333

Vettu’ hva
vi skal ha
Barneogungdomsfestival
etter at en gal
mann
på egenhånd
drepte våre små
må vi øse på
med lys og varme
fordrive harme
og sjokk
nok er nok
vi skal dyrke frem det gode
overhode
ikke la oss skremme
fremme
det som lever og gror
søster og bror
liten og stor
vi møtes på Kørrelandet
ute ved vannet
tiende september
remember
remember

Ordføreren har ordet
Det nærmer seg valg. Med terroraksjonene som rammet Norge
22. juli som bakteppe, så oppfordrer jeg alle til å stemme. Vi må
vise at vi ikke godtar slike handlinger, vi vil beholde vårt
demokrati og ikke la ekstremister styre våre liv ved hjelp av vold
og drap. Valgdagene er 11. og 12. september. Får du ikke møtt
opp en av disse dagene er det mulig å forhåndsstemme.
Henvendelse i kommunehuset. Ved forrige kommunevalg var vi
best i landet, la oss bli det igjen!
Butikksaken: Her er vi fortsatt ikke i mål. Det snakkes på bygda
at kommunen skal bygge butikk til nåværende driver. Det må
være klart at hvis det blir bygget ny butikk så er det ikke til en
driver, men til bygdas befolkning, uansett hvem som måtte drive
den. Nå må vi kvitte oss med Janteloven!
Ha en fin høst! Nils

Kommunal informasjon
Bolyst-prosjektet
Bjørnar Storeheier (43) er ansatt som prosjektleder i bosettingsrosjektet Bolyst. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
Rømskog, Marker og Aremark. Prosjektlederen vil inngå i et
utviklingsteam som allerede jobber med opplevelser og
næringsutvikling i våre tre grensekommuner. Arbeidet vil bygge
videre på mange av de positive resultatene fra andre prosjekt, og
følge opp tanker og ideer fra disse. Grenselandkommunene
ønsker økt tilflytting og at de som kommer hit skal føle seg
hjemme og raskt finne seg til rette. Det er dette jeg skal være
med å bidra til, sammen med de tre kommunene og de som
allerede bor her, sier Storeheier.
Han vil ha base på Ørje, men jobbe både i Rømskog og Aremark
en dag i uka. Bjørnar Storeheier, som er fra Rakkestad, har
tidligere blant annet jobbet i NetCom, VisitDenmark og nå sist
som prosjektleder i Follo Ren.

Kommunale møter:
01.09: Utvalg for utvikling kl. 19.00
01.09: Utvalg for oppvekst og omsorg kl. 19.00

Skaterampa
Skaterampa skal brukes på Barne- og ungdomsfestivalen på
Kurøen lørdag 10. september og er flyttet dit.
Det har dessverre vært en god del forsøpling og hærverk rundt
rampa mens den har stått i skolegården. Dette blir tatt tak i av
kommunens SLT team (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) hvor også politiet er medlem.
Det arbeides nå for å finne en plassering av rampa i nærheten av
Fritidsklubbens lokaler.
Etablererkurs
21. september 2011 starter årets 3. etablererkurs i regi av
Etablererservice Østfold. Målet med kursene er å lage en god
forretningsplan som setter deg i stand til å starte en lønnsom
virksomhet. Kurssamlingene er i Tune Gamle Rådhus og starter
kl. 17.30 med slutt kl. 21.00.
Se nærmere info på www.etablerer-ostfold.no
Trimrommet
De som ønsker å bruke trimrommet må melde sin interesse til
sentralbordet på Kommunehuset (tlf. 69 85 91 77) eller skrive seg
på lista som står på døra ved oppgangen til trimrommet.
Abonnementspris for høsten 2011 (september t.o.m. desember)
er kr. 200,-. Trimrommet kan da benyttes etter eget ønske i
denne perioden. Barn under 16 år kun i følge med foresatte.
Åpningstider:
Hverdager: kl. 08.00 – 21.00
Lørdager og søndager: Stengt

Rømskog barne- og ungdomsfestival

Lørdag 10. september braker det løs på Kurøen når
Fritidsklubben i samarbeid med lokale lag og foreninger
arrangerer Rømskog barne- og ungdomsfestival. Velkommen til
en dag fullspekket av aktiviteter for barn, ungdom og andre som
fortsatt føler seg ung. Her blir det moro for alle!
Program for dagen oppdateres etter hvert på kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no
Gratis inngang og aktiviteter!
* Konferansier for dagen Asgeir Borgemoen
* Åpning av festivalen av Ordfører i Rømskog Nils Nilssen
* Rømskog/Setskog Musikkkorps spiller
* Sceneopptreden av unge artister fra Rømskog og Østfold
* Rømskog Barnegospel synger
* Utstilling av kulturskolen på Rømskog
* Skytterlaget: luftgeværskyting, konkurranse
* Sumobryting
* Hoppestokker
* Skateshow- og konkurranse
* Tivoli kommer til Kurøen.
* DJ ETB (Erlend Brataas) spiller i Tinghuset fra kl 20.00 - rusfritt!

Bygdekino – Rømskog kulturhus fredag 16. september
Kl. 18.00 - Smurfene 3D
Aldersgrense: 7 år

Smurfene tar sin første 3D-tur opp på kinolerretet i Columbia
Pictures/Sony Pictures Animations familiekomedie "Smurfene
(3D)", som på en morsom og underholdende måte kombinerer
skuespillere og animasjon.
Kl. 20.00 – Få meg på, for faen
Aldersgrense: 11 år

Her bor 15 år gamle Alma. Alma er søt, har mange venner og
masse humor, men det er en ting som mangler; hun har ikke
Artur - skolens kjekkas.

Kirkevalget i Rømskog 2011
Søndag 11. og mandag 12. september skal det gjennomføres to
kirkelige valg. Et valg av nytt menighetsråd og et valg av
bispedømmeråd/Kirkemøtet. Valgene gjelder for neste
fireårsperiode.
Tid og sted for stemmegivning:
Søndag 11. september fra kl 13.00 – 16.00 i Rømskog kulturhus.
Mandag 12. september fra kl 08.00 – 15.30 i Rømskog kulturhus.
Forhåndsstemmegivning finner sted i Rømskog kommunehus
t.o.m 9. september: mandag - fredag fra kl 08.00 – 15.30, samt
lørdag 3. september fra kl 10.00 – 12.00.
Eldresenteret: Fredag 9. september fra kl 10.00 – 11.00.
Info om listekandidatene finner du på www.romskog.kirken.no

Valgkampstand
Rømskog AP, Rømskog KrF, Rømskog SP og Rømskog FrP
har felles arrangement med valgkampstand på Tørnbybutikken
lørdag den 3. september i tidsrommet kl 10.00 til 14.00
Velkommen!

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
Rømskog kommune
Står du i manntallet?
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 11. september og
mandag 12. september 2011. Du kan undersøke om du står i
manntallet i Rømskog kommune ved å se i manntallslistene som
er lagt ut på Kommunehuset fram til valgdagen.
Du kan også ringe vårt sentralbord på telefon 69 859177,
evt. sende en e-post til postmottak@romskog.kommune.no
Krav om retting
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er
blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at
valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og
begrunnet. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er
praktisk mulig.
Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av
oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad
om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt
oppmerksom på feil.
Søknad om rettinger i manntallet sendes:
Rømskog Valgstyre, Kommunehuset, 1950 Rømskog.

Forhåndsstemmegivning
Kommunehuset:
Fra 10. august – 9. september 2011:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.
Lørdag 3. september fra kl. 10.00 – 12.00.
Eldresenteret:
Tirsdag 6. september fra kl. 10.00
HUSK: Valgkort

Ambulerende stemmegivning
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke han avgi
stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på angitt sted, kan
du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du
oppholder deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må
være kommet til Rømskog Valgstyre, Kommunehuset, 1950
Rømskog, innen onsdag 7. september 2011.

Tid og sted for stemmegivning
Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget
søndag 11. og mandag 12. september 2011.
Valglokalet i Kommunehuset har følgende åpningstid:
Søndag 11. september:
Kl. 13.00 – kl. 16.00
Mandag 12. september:
Kl. 08.00 – 15.30

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelsesog læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap
og teknologi. Se www.inspiria.no for mer info.
I parken til senteret etableres Østfoldkartet, som bli et vakkert
område for besøkende å rusle rundt i og bli kjent med fylkets
ulike biotoper og størrelsesforhold kommunene i mellom. Kartet
ligger riktig orientert i terrenget og blir det største kartet som
finnes over Østfold – målestokk ca. 1:1500. Kartet gir en oversikt
over alle kommunene, hvor de ligger og hvor store de er.
Grensene mellom kommunene er markert med to rekker
storgatestein og det anlegges gangveier fram til hver kommune,
hvor framkommeligheten blir god.
I hver kommunes tildelte areal skal det plantes inn kommuneblomster. For Rømskog kommunes vedkommende blir hele
kommunens areal i kartet fylt opp med skogstjerneplanter.
Østfold fylkes egen blomst, liljekonvall, vil også være representert
i kartet. Hele Østfoldkartet er rammet inn med trær, som gir en
flott romvirkning.
Rømskog kommunestyre bevilget i møte 22. august 2011
kr. 15.000,- til sanselig Østfoldkart i Inspiria science center for å
sette Rømskog på kartet for de som besøker senteret.

Veivedlikehold
Rømskog kommune har kun ansvaret for veivedlikehold, måking,
strøing og lignende på kommunens egne veier. Kommunen er
ikke pliktig til å hente avfall langs privat vei, men kan sette
avfallsbeholderne ved nærmeste kommunale vei. Det er vedtatt
en egen forskrift om dette, hvor det bl.a heter:
”Veistandarder
Med privat adkomstvei menes her privat vei som
renovasjonsbilen benytter frem til hentested for
oppsamlingsenheter. Slike veier skal være kjørbare for større
kjøretøy og ha tilstrekkelige snumuligheter. Privat adkomstvei
skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0
meter og fri høyde på minimum 4,0 meter. I perioder med is og
snø må privat adkomstvei og hentested være tilstrekkelig måket
for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Rømskog
kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av
oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.
Konkrete anvisninger
Hentestedet skal ligge ved kjørbar vei og være lett tilgjengelig.
Rømskog kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen
plassering enn det som er beskrevet ovenfor, mot et ekstragebyr
som bestemmes i forbindelse med årlig gebyrfastsettelse.
Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller
vanskelige tømmeforhold.
Privat adkomstvei og utforming av hentested, skal godkjennes av
Rømskog kommune. Bruk av privat adkomstvei skal reguleres
ved skriftlig avtale mellom Rømskog kommune og veieier/de som
har veirett.”

Anne Kirsti Johnsen, rådmann i Rømskog

Lag og foreninger
Rømskog IL – Idrettsmerkeprøver
Det er tid for å ta idrettsmerket for 2011. Vi møtes på grusbanen
ved Kommunehuset følgende dager:
Torsdag 1/9, torsdag 8/9 og torsdag 15/9 kl. 18.00 – 20.00.
MØT FRAM!

Rømskog Bedehus
UF - Ringebutur 01.09. – 03.09.
Lørdag 17. september kl. 19.00:
Møte med Kjell Arne Ottosson (preken) og Marius Berger m.fl.
(sang og musikk).
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresentret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter 5. september kl. 18.30.

Rømskog Skytterlag
Skyting om dugleiksmerke på skytebanen ved Trytjennmåsan
søndag 18. september kl. 14.00.

Stemningen turlag i september
Sesongen starter 27. september. Som tidligere er det den 4.
tirsdagen i mnd. og som vanlig møtes vi ved kommunehuset
kl. 18.30. Alle er velkomne med.

N. Rømskog jeger- og fiskerforening
Jeger- og fiskerkveld
Nordre Rømskog jeger- og fiskerforening ønsker bygdefolk og
andre velkommen til Rømskog kommunehus fredag 2. september
kl. 19.00 til å bidra med gode historier fra jeger-, fisker- og
friluftsmiljø. Vi ønsker en munter aften mellom fiske- og
jaktsesong. Alle som én er velkommen.
Medlemsmøte
avholdes onsdag 14. september 2011 kl. 19.00 på
Kommunehuset. Vanlige saker, samt elgjaktinformasjon til
elgjegerne. Enkel servering.

Rømskog Pensjonistforening
Høsttur til Loen
Årets høsttur fra 6. til 9. september. Det er langt å kjøre til Loen,
derfor er avreise fra Vestsida (Skjønhaug) kl. 07.00 om
morgenen. Vel møtt til høsttur.
Vi drikker kaffe på Elviras café
Vi møtes på Elviras café onsdag 28.09. kl. 11.00 til 13.00.
Vi drikker kaffe og treffer kjente.
Vel møtt!
Eldredagen
Pensjonistforeningen markerer eldredagen i samarbeide med
støtteforeningen på Eldresenteret mandag 3. okt. kl. 18.30.
Det blir underholdning, vi spiser sammen og har loddsalg.
Alle hjertelig velkommen.

Aktivitetskalender september 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Torsdag 01.09. 19.00 Kommunehuset Møte i Utvalg for utvikling
Torsdag 01.09. 19.00 Eldresenteret
Møte i Utvalg for oppvekst og
omsorg
Torsdag 01.09. 18.00 Kommunehuset Idrettsmerkeprøver
Fredag 02.09. 19.00 Kommunehuset Jeger- og fiskerkveld
Lørdag 03.09. 10.00 Tørnbybutikken Felles valgkampstand
Mandag 05.09. 18.30 Eldresenteret
Tirsdag 06.09. 10.00 Eldresenteret

Støtteforeningens hyggeaften
Forhåndsstemming

Torsdag 08.09. 18.00 Kommunehuset Idrettsmerkeprøver
Lørdag 10.09. 15.00 Kurøen
Barne- og ungdomsfestival
Søndag 11.09. 13.00 Kulturhuset
Kommunestyrevalg/Kirkevalg
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag

12.09.
14.09.
15.09.
16.09.
16.09.
17.09.

08.00
19.00
18.00
18.00
20.00
19.00

Kulturhuset
Kommunehuset
Kommunehuset
Gym.salen
Gym.salen
Bedehuset

Søndag 18.09. 14.00 Trytjennmåsan

Kommunestyrevalg/Kirkevalg
Medlemsmøte N. Rømskog Jff
Idrettsmerkeprøver
Kino: Smurfene 3D
Kino: Få meg på, for faen
Møte m/Kjell Arne Ottosson,
Marius Berger m.fl.
Skyting om dugleiksmerke

Onsdag 21.09. 10.45 Biblioteket

Lesestund for småbarn

Tirsdag 27.09. 18.30 Kommunehuset Tur med Stemningen turlag
Onsdag 28.09. 11.00 Elviras café
Treff med pensjonistforeningen

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

