RØMSJINGEN
November 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
Mandager 09.00-15-30 (oddetall)
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 14.30 - 17.00
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag og torsdag:
Kl. 09.00 – 15.30
Spisepause kl. 11.00 – 11.30
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73

TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:

69859177
69859284
92430087
80080000
55553333

Nye skal bestemme
i landet og her hjemme
ikke glemme
å innlemme
både snille og slemme
det vil fremme
våres stemme

Ordføreren har ordet
Kjære rømsjinger!
Tusen takk for tilliten. Det er en stor tillitserklæring å bli valgt som
ordfører. Jeg er ydmyk for det vervet som venter meg.
- Men dette handler ikke bare om meg. Å bli valgt til
kommunestyret er et av de fineste oppdrag man kan få. Det
innebærer at vi har fått velgernes tillit. Det er givende, men også
krevende oppgave å ta ansvaret for å løse de lokale
fellesinteressene.
Å forme ei bygd i utvikling blir man aldri ferdig med. Tidene
forandrer seg. Vi må hele tiden tilpasse oss samfunnet omkring
oss, eller finne egne løsninger som passer vår kommune og vår
økonomi.
Vi skal sammen gjøre det som er best for innbyggerne våre. Vår
oppgave er å medvirke til at alle som bor her skal ha det best
mulig. Jeg ønsker at Rømskog skal være en attraktiv kommune å
bo i og å arbeide i. Jeg håper vi alle sammen kan skape bolyst og
snakke pent om kommunen vår i alle arenaer vi befinner oss på.
Jeg synes sammensetningen i det nye kommunestyret er
spennende. En god blanding av erfarne og nye politikere. 5 fra
forrige periode, 2 som gjør comeback og 6 nye. Med en snittalder
på 41 år, er vi nok et av landets ”yngste” kommunestyrer vil jeg
tro. Jeg håper vi kan utvikle et nært og godt samarbeid både i
kommunestyret og i de politiske utvalgene.
Nå går vi inn i budsjettarbeidet, og det grunnleggende spørsmålet
blir om vi forvalter våre penger med klokskap. Jeg håper vi kan
være konstruktive i budsjettarbeidet der vi alle sikkert må legge
vekk noen ”kjepphester” skal vi få til et godt budsjett. Vi må ta
innover oss at økonomien er trang, men samtidig må vi løfte
blikket og planlegge for framtida.

Tilslutt har jeg lyst til å si at jeg ønsker å være en inkluderende
og samlende ordfører. Jeg håper at det kan bli et godt og
konstruktivt samarbeid i kommunestyret. Det betyr ikke at vi skal
være enige i alt, men at vi utnytter mulighetene til å forene
kreftene når det er nødvendig for innbyggernes beste.
Jeg ser fram til et godt samarbeid, og tiltrer vervet med stort
pågangsmot og med stor entusiasme.
Vi skylder også å takke Nils for den jobben han har gjort for
kommunen vår de siste fire årene. Nils har vært en trofast og
stabil ordfører som har representert kommunen på sin lune og
fredfulle måte. Tusen takk, Nils!
Kari P

Kommunal informasjon
Kommunale møter i november:
Politisk dag 10. november:
Kl. 10.30 – Formannskapet
Kl. 10.30 – Utvalg for utvikling
Kl. 10.30 – Utvalg for oppvekst og omsorg
Kl. 15.00 – Kommunestyret
14. november:
Kl. 17.00 – Formannskapet
TV-aksjonen 2011
Rømskog kommune vil takke Skogspetten 4H som stilte med
bøssebærere og sjåfører ved årets TV-aksjon. Dere gjorde en
flott jobb. Det kom inn kr. 36.357,00 i bøssene.
Takk også til Torill i banken, som stilte på jobb en sein søndag
ettermiddag.
Siste oppdatering ang. TV-aksjonen i Østfold viser at summen
pr. innbygger i Rømskog ble kr. 79,51. I dette beløpet ligger
bøssebærerbeløpet, diverse gaver og nasjonal gave fordelt på
antall innbyggere. Rømskog ble beste kommune i Østfold.

Brukerundersøkelse på NAV-kontoret
I uke 46 og 47, det vil si fra den 14. november til 25. november,
vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse ved NAV-kontoret.
Dette betyr at vi kommer til å spørre alle som kommer innom oss
disse ukene om de vil være med å besvare undersøkelsen.
Hensikten med å gjennomføre en slik undersøkelse, er å få en
tilbakemelding på om brukerne våre er tilfredse med kontoret,
eller om det er noe som bør endres på. Resultatene vil være et
godt hjelpemiddel for oss i jobben med å hele tiden forsøke å
levere best mulig tjenester.
Det er viktig å understreke at brukerundersøkelsen er anonym,
og at vi ikke kan spore hvem som har svart hva.

Skryt litt av Rømskog
Bolyst-prosjektet handler om at Rømskog skal være et godt sted
å bo. Det betyr at det først og fremst er dere som bor her som er
den viktigste målgruppen. Dersom dere trives er det større sjanse
for at dere snakker positivt om stedet. På den måten vil
utenforstående kunne danne seg et positivt inntrykk av
kommunen. Og det er viktig når man skal friste flere til å flytte hit.
Det er fort gjort å ta de gode egenskapene i sin egen kommune
for gitt. Men hvis du tenker deg litt om er det kanskje to, tre ting
du setter ekstra stor pris på ved det å bo i Rømskog? Det kan
godt hende også andre mennesker setter pris på akkurat de
samme egenskapene. Kanskje du derfor skal skryte litt av
hjemstedet ditt neste gang du får muligheten? Og skulle det være
ting du savner for at Rømskog skal bli et enda bedre sted å bo tar
jeg gjerne i mot forslag!
Med vennlig hilsen
Bjørnar Storeheier
Prosjektleder Bolyst
Tlf. 932 06 789

Rømskog Kulturskole inviterer 4. – 10. klassinger til
Juleverksted m/ Maritha Bergquist
Fredag 18. november kl. 18.00 – 20.00
Lørdag 19. november kl. 11.00 – 14.00
Fredag 25. november kl. 18.00 – 20.00
Lørdag 26. november kl. 11.00 – 14.00
Det er lagt ut søknadsskjema på Rømskog kommunes
hjemmeside, på oppvekstkontoret/skolekontoret, biblioteket og på
kommunehuset hos Mette T. På skjemaet står det flere
opplysninger vedr. tilbudet.
Søknadsfrist 07.11.2011.
Egenbetaling for kurset beregnes etter kulturskolens satser med
eventuelt et lite tillegg for kursmateriell. Prisen står i
påmeldingsskjemaet.
Kurset må ha minimum 3 deltagere for at det skal settes i gang.
Kontaktpersoner:
Jon Riiser – tlf. 92020733 eller
Anna Sofie Bergquist tlf. 98267684.
E-postadresser:
jon.riiser@romskog.kommune.no
anna.sofie.bergquist@romskog.kommune.no
NB: Husk søknadsfristen!

Velkommen til idédugnad!
Rømskog kommune inviterer i samarbeid med Reiseliv Indre
Østfold og grenseregionen til et info- og arbeidsmøte om utvikling
av reiseliv / turisme / opplevelser i Rømskog. Dersom du driver
en virksomhet i dag, eller vil vite mer om mulighetene i tiden
fremover, oppfordres du på det sterkeste til å delta på dette
møtet.
Sted: Rømskog kommunehus
Tid: Tirsdag 15. november kl. 16.00 – 19.00
På grunn av bevertning og planlegging, ber vi om påmelding
innen 10. november, til postmottak@romskog.kommune.no
eller pr. telefon 69 85 91 77.
Møtet vil inneholde informasjon fra kommunen og fra Reiseliv
Indre Østfold, men vil først og fremst være en slags idédugnad
der vi sammen kartlegger og diskuterer muligheter knyttet til
utviklingen av en spennende og fremtidsrettet næring!
Bli med og bestemme retningen videre!

Med vennlig hilsen

Anne Kirsti Johnsen (s)

Kjersti Berg Sandvik (s)

Rømskog kommune

Reiseliv Indre Østfold

Lag og foreninger
Rømskog Bedehus
05.11.
12.11.
13.11.
26.11.

Jubileumsfest for Rømskog Barnegospel kl. 18.00
i Rømskog Kulturhus
Møte v/Andreas Hegertun kl. 19.00
Formiddagsmøte v/Mikael Järlestrand kl. 11.00
Møte v/Sjur Isaksen kl. 19.00. Sang: Ingamay Husvik

Rømskog Pistolklubb og Rømskog Skytterlag
starter innesesongen i Ungdomslokalet:
Søndag 6. november kl 18-20.
Søndag 13. november kl 18-20.
Søndag 20. november kl 18-20.
Søndag 27. november kl 18-20.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresentret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter 7. november kl. 18.30.
Høstfest i Skogspetten 4H!
Fredag 4.november kl.19.00 er det høstfest i Rømskog kulturhus.
Det blir underholdning, loddsalg, utstillinger og salg av sukkertøy
og tyttebærmarmelade som Skogspetten har laget.
Møt opp til en festlig fredagskveld. Velkommen!
Hilsen Skogspetten 4H
Rømskog Historielag
Åpent møte 17. november kl. 19.00 i den gamle spisesalen på
Kommunehuset. Vi snakker om hvordan skolen var på din tid
som elev. Håper mange vil dele dette temaet med oss.
Kaffe og utlodning.
Velkommen!

Rømskog Husflidslag
Kurskvelder
Onsdag 16. nov. kl. 18.00 i Gamle spisesal
Torsdag 24. nov. kl. 18. 00 i Gamle Spisesal
Vi har tenkt å ha tre kurs samtidig, på begge kveldene.
- Strikke julekuler med Hanne Nerstad
- Strikking for nybegynnere med Maritha Bergquist
- Kort-kurs med Linda Fjeldberg 16. nov. barn (10-16 år)*
24. nov. voksne
Påmeldingsfrist 12. nov.
Informasjon om materiell ved påmelding:
Hanne N, mobil: 97486711
Maritha B, mobil: 93450197
Linda F, mobil: 90888343
(*Med mulighet for yngre enn 10 år, ta kontakt med Linda)
Lefsebaking
med Tordis Haugen tirsdag 22. nov. kl. 18.00 på skolekjøkkenet.
Påmelding til May Tørnby, tlf. 98267657 innen 18. november.
Maks. antall deltakere: 6 stk.

Rømskog Fremskrittsparti
har årsmøte torsdag 3. november kl. 19.30 på Nord Steinby Kro
& Camping.

Stemningen turlag
Vi møtes ved Kommunehuset tirsdag 22. november kl.18.30.
Alle er velkommen med.

Pensjonistforeningen
Medlemsmøte
Vi møtes i den gamle spisesalen på Kommunehuset
torsdag 10. nov. kl. 18.00. Bevertning og åresalg.
Vi får besøk av en representant fra firmaet Enklere Liv. De har
besøkt oss tidligere og ville gjerne komme tilbake for å tilby
produkter som gjør hverdagen enklere for oss
Alle er hjertelig velkommen.
Julebord
Det blir påmelding til årets julebord, som blir i festsalen i
Kulturhuset 8. desember kl. 17.00. Du kan også melde deg på
julebordet til Tordis på tlf. 69859279 - frist 30. november.
Vi drikker kaffe på Elviras café
onsdag 30. november fra kl. 11.00 – kl. 13.00.
Møt opp på caféen for en prat og en god kopp kaffe.

Rømskog Idrettslag
Skitrening
Vi starter opp med skitrening hver tirsdag fra og med 1.november
kl. 18-19. Møt opp ved kommunehuset i treningstøy til å være ute
i, ta med refleksvest, drikkeflaske og godt humør.
Alder: 3.-7.klasse.
Ski- og O-guppa v/Kristin og Loffe

MAT - MUSIKK - MOTIV - MORRO
Lørdag 25. februar 2012 kl. 18.15 i Kulturhuset
Mat
Ja det er helt sant. Vi skal spise til vi ”tyter”. Vi går sammen om å
lage et internasjonalt langbord, med retter fra de ulike nasjoner
som er representert på Rømskauen. Ja du vet, sverige, bosnia,
polen, pakistan, somalia, nederland, bulgaria, korea, latvia,
norge, sikkert flere land, Høland for eksempel.
Musikk
I storstua på kulturhuset med det ypperste av norskspråklige
artister. Med søskentrioen Narum i spissen, kommer Guren, Knut
Anders og Frida, samt musikere, som alle henger med i
spellemannsnominasjoner, grand prix, topper VG-lister,
prøysenpriser, kulturpriser - ja i det hele tatt- de kan synge.
Motiv
Det finnes noen lokale kunstnere på skogen.Vi satser på å få de
ut av skapet denne kvelden. Vi trenger noe vakkert
billedmateriale for øye og vi gleder oss til å se hvem historie de
har å fortelle.
Moro
Det er da morro å treffes og tenk så slipper du å dra så langt for å
møte folk. Ja vi vet - det er vinterferie og ordføreren er seksti.
Men se for deg en helaften i varme gode omgivelser. Jordvarmen
er i ferd med å teine bakken- det drypper av takrenner og vi har
seiret over vinteren igjen Så må myten om at det ikke går an å ta
noen kroner for et kommunalt kulturarrangement avlives - det blir
morro å oppdage om det funker’.
Arr: Ungdomsrådet/kulturjon

Spillhaug gjenvinningsstasjon
Avfallet du ikke kan kaste ved miljøstasjonene i kommunen,
leveres til Spillhaug gjenvinningsstasjon i Aurskog-Høland!
Ønsker du å snakke med de som jobber der ring tlf. 67 20 59 73.
Det koster kr 100,- pr. bompassering for inntil 1M2.
Det er mulig å betale enten med mynter eller med kort.
Slik gjør du: Dra kortet og trykk for billett. Kortet er da belastet
med 100 kroner. Åpningstider:
Mandag 10.00 – 20.00
Tirsdag 08.00 – 15.00
Onsdag 08.00 – 15.00
Torsdag 08.00 – 18.00
Fredag Stengt
Rømskog Spa & Resort
I forbindelse med at Aberia Helseresort har tatt over driften av
hotellet ønsker vi å presisere at alle Rømsjinger fremdeles er
hjertelig velkomne til å besøke oss, enten for en søndagsmiddag
(gjerne også midt i uka), eller for å benytte vår Spa-avdeling med
bassengområde.
For å være sikre på at vi har plass til å ta imot, ønsker vi at dere
ringer for bordbestilling og for å sjekke om det er plass i Spa.
Søndag ettermiddag er det vanligvis stille i Spa-avdelingen, så da
er mulighetene store for at det er god plass.
Badepris kr. 150,- for voksne og 90,- for barn (opp til 12 år).

Aktivitetskalender november 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Tirsdag 01.11. 18.00 Kommunehuset Skitrening starter opp
Torsdag 03.11. 19.30 Nord Steinby
Årsmøte i Rømskog Frp.
Kro & Camping
Fredag 04.11. 19.00 Kulturhuset
Høstfest i 4H
Lørdag 05.11. 18.00 Kulturhuset
Jubileumsfest for Barnegospel
Mandag
Torsdag
Lørdag
Søndag

07.11.
10.11.
12.11.
13.11.

18.30
18.00
19.00
11.00

Eldresenteret
Kommunehuset
Bedehuset
Bedehuset

Støtteforeningens hyggeaften
Medlemsmøte i Pensjonistfor.
Møte v/Andreas Hegertun
Møte v/Mikael Järlestrand

Onsdag 16.11. 10.45 Biblioteket
Lesestund for småbarn
Torsdag 17.11. 19.00 Kommunehuset Åpent møte i Historielaget
Søndag 20.11. 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Tirsdag
Lørdag

22.11. 18.30 Kommunehuset Tur med Stemningen turlag
26.11. 19.00 Bedehuset
Møte v/Sjur Isaksen.
Sang v/Ingamay Husvik

Onsdag 30.11. 11.00 Elviras café

Treff med Pensjonistforeningen

«Garasjen»
Vår Venn Asgeir Borgemoen har besøkt Rømskauen igjen denne gang var han hos Aabel på Sandvika. Her ble det spilt inn
sekvenser til en serie som heter Garasjen – den går på Viasat4
på tirsdager. I denne serien besøker Borgemoen forskjellige
mennesker som kanskje har noe spennende i garasjen sin – eller
har ett bilprosjekt gående på veien. Opptakene fra Sandvika skal
etter planen sendes den 15. november 2011.
Rømsjingen
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens hjemmeside
www.romskog.kommune.no
Fristen er den 20. hver måned.

