Vi har snudd trenden med negativ
befolkningsutvikling, og stabilisert folketallet på ca
700 innbyggere. Butikken på Bergtomta fungerer
godt, og skolen eksisterer med 60 til 70 elever.
Nye innflyttere bor i hovedsak i byggefelt som er
opparbeidet av kommunen, eller i samarbeid med
Rømskog Utvikling A/S.
Det er lagt vekt på svært konkurransedyktige
tomtepriser, samtidig som disse har en attraktiv
beliggenhet. Nye tomtefelt gir også et positivt
bidrag til nytt kulturlandskap. Spredt bebyggelse
forekommer i noen grad. Noe næringsvirksomhet
er etablert, men Rømskog er først og fremst en
bokommune som kan tilby god service på de aller
fleste områder.
Hvordan kom vi dit? Godt, positivt tverrpolitisk
samarbeid og en offensiv kommunal ledelse. Alle
har arbeidet etter parolen: «Vi må våge noe for å
vinne noe!»
Denne utviklingen vil Rømskog Kr. F bidra til!

Ordførerkandidaten
Kari Pettersen er et kjent ansikt i Rømskog. Likevel
er vi ikke helt sikre på om alle kjenner til hennes
kapasitet og personlige egenskaper. Vi vil derfor gi
et kort tverrsnitt av forhold som har betydning for en
eventuell posisjon som
ordfører.
Kari er utdannet
ved Høyskolene på
Rena og i Halden,
med fagene: Stat og
kommunalkunnskap,
offentlig forvaltning,
økonomi, administrasjon
og ledelse.
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Yrkeserfaring har hun i hovedsak fra trygdeetaten.
Først som medarbeider ved Rømskog trygdekontor,
og deretter som trygdesjef i Rømskog. Etter fire
år som ordfører i Rømskog, gikk hun tilbake som
rådgiver ved NAV-kontorene i Marker og Rømskog.

Kristelig Folkepartis liste ved kommunestyrevalget
i Rømskog 11. og 12. september 2011
2 David Bergquist
– Fokus på det frivillige arbeid!

‑	
‑	
‑	
‑	
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To perioder i formannskap.
To perioder i utvalg for helse og omsorg (leder en
periode).
‑	 En periode i utvalg for utvikling (teknisk utvalg).
‑	 Nå siste periode har hun vært varaordfører.
I hennes ordførerperiode var det god aktivitet i
kommunen. For å nevne noe:
‑	
‑	
‑	
‑	

Ny barnehage og SFO
Nytt, utvidet industrifelt med nytt industribygg
Oppstart på utvidelse av Eldresentret
Alle forhold rekordraskt lagt til rette for bygging av
SPA-hotell på Rømskog.
‑	 Etter personlig «lobbyvirksomhet» ble det asfalt
både på riks- og fylkesveier.
Utenfor kommunens grenser har hun gjort seg
bemerket. Dette vises bl.a. ved at hun ble valgt inn i
styret for Kommunenes Sentralforbund, Østfold. Hun
sitter i dag som styremedlem i en så «tung» bedrift
som Østfold Energi A/S, og hun har sittet to perioder i
styret for Østfold KrF.
Hun har gjort seg så bemerket i fylket at tunge
aktører som Fredrikstad og Moss ønsket henne blant
topp 4 ved årets fylkestingsvalg.
Vi ønsker Kari velkommen tilbake som ordfører i
Rømskog.

3 Karoline Dedorsson
– Flere rømsjinger i bygda!

4 Gunstein Arnesen
– Byggeklare næringstomter!

Rømskog
Kristelig Folkeparti
Program for perioden 2011–2015

5 Thor Håkon Ramberg
– Tiltak for større trafikksikkerhet!

6 Linda Beate
Høgenes Bergquist
– Mennesket i sentrum – hele livsløpet!

7 Jan Birger Holth
– Butikk!

8 Peter Lorentzon
– Barn og unge!

9 Wenche Høilund Trydal

Rømskog, et levende lokalsamfunn
som bevarer og utvikler!
Rømskog kommune er en av landets minste
kommuner, men har et godt servicetilbud og en ordnet
økonomi. Vi kan ikke slå oss til ro med det. Utvikling og
forandring i verden rundt oss vil bare fortsette, og vi må
følge med samtidig som vi tar vare på mest mulig av vår
egenart. Stillstand vil over tid bety tilbakegang og være
den største trussel mot Rømskog som en selvstendig
kommune.

– Gode oppvekstvilkår
og verdig alderdom!

10 Anders Tørnby Nilsen
– Etablering!

11 Jan Kristian Bergquist
– Kulturlandskap, Rømskog som perle!

12 Peter Sundsrud
– Arbeidsplasser i Rømskog!

13 Hanne Nerstad
Trygg og levende bygd!
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Rømskog, et levende
lokalsamfunn som
bevarer og utvikler.
Kommende fireårsperiode ser vi
for oss utfordringer og tiltak vi har
lyst til å løse. Alt innenfor rammen;
mer service, mer trivsel og mer
trygghet.

Jeg er stolt over å bli vist den tillit det er å være
partiets 1. kandidat. Jeg er ydmyk fordi det er et
stort oppdrag og et stort ansvar. Jeg er både stolt
og glad over å kunne presentere listekandidatene
våre. Noen er nye i politikken og andre er erfarne
kjenninger i det lokalpolitiske landskapet.
Vi stiller til valg med flere unge og svært engasjerte
kandidater. Dette er personer som ønsker å
gjøre en innsats for bygda vår. Jeg mener at lista
representerer grunnfjellet i Rømskogs befolkning.
Alle har sine hjertesaker.
Vårt felles mål er ei bygd hvor det er godt å bo, leve,
arbeide, vokse opp og bli gammel – for alle. For oss
er det viktig at kommunen vår skal være en plass
der alle trives.
Mottoet vårt i dette programmet er ”Rømskog, et
levende lokalsamfunn som bevarer og utvikler”.
Vi ønsker å bidra til et godt og balansert samspill
mellom nytt og gammelt. Å få lov til å ta del i
utviklingen av lokalsamfunnet vårt er noe av det
mest meningsfulle jeg kan tenke meg.
Jeg ønsker alle et godt valg!
Kari Pettersen
2
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Vi ønsker at Rømskog kommune
skal være en enkel kommune å
forholde seg til, og som politikere
vil vi så langt som mulig forsøke å
bidra til dette.

‑	
‑	
‑	

‑	

Din støtte vil øke våre muligheter
til å gjennomføre våre intensjoner.
Her er noen av de sakene som vi
vil arbeide for:
‑	 Rømskog må ha en egen
dagligvareforretning. Uansett
hvor denne saken står på
valgdagen, så gir vi oss ikke før
butikken er godt etablert.
‑	 Trafikken øker. Gang og
sykkelvei fram til Vestre Tørnby
må i første omgang på plass.
Gradvis utbygging av mer veilys
er også en del av arbeidet med
større trafikksikring. Her må det
jobbes mer offensivt for å oppnå
offentlig støtte.
‑	 Positiv befolkningsutvikling
er helt nødvendig for å
bevare barnehage, skole og
Eldresenter i bygda. Vi vil gjerne
være en garantist for at disse
institusjonene skal fungere godt.
‑	 Skal vi oppnå befolkningsvekst
3

‑	

‑	

‑	

må vi by på pene byggefelt,
og gi anledning til noe spredt
bebyggelse.
Industriområdet må ferdigstilles,
og kommunen må om mulig ha
noe ledig næringslokaler.
Vi vil absolutt arbeide mer aktivt
med næringsutvikling.
Mange av disse oppgavene kan
løses i samarbeid med Rømskog
Utvikling A/S, og andre private
som tar initiativ.
Trivsel og skjønnhet henger
sammen. Vi er ikke fornøyd med
dagens standard på kommunale
veier og plasser. Områdene
rundt Kommunehus, Kulturhus
og Eldresenter må rustes opp.
Vi vil gjerne ha en «miljøvei» fra
butikken til kommunesenteret. Mer
beplantning, blomster, krakker
etc. Kanskje vi kan etablere en
frivillighetsordning som kan
hjelpe til med dette?
Det nye «Tinghuset» på Kurøen
må gjøres ferdig. Tak, panel
på veggene og scene må på
plass innvendig. Her kan
det legges til rette for mye
trivsel i sommerhalvåret og bli
kommunens andre «storstue».
Vi ser også for oss flere
aktivitetstilbud på uteområdene.
Vi er veldig opptatt av å støtte lag og
foreninger som gjør noe for trivsel
og et godt oppvekstmiljø. Dette er
noe av Rømskogs styrke i dag.
Vi vil bruke alle de politiske
midler som er mulig for å dempe
de uheldige konsekvenser
gjeninnføring av ulv har hatt på
bygda vår.
4

Her er noe vi kunne tenke oss å se nærmer på:
‑	 Fiberkabel til Rømskog. Siden det nå blir lagt
fiberkabel til grensen på svensk side, må vi utrede
hvilke muligheter dette vil gi oss.
Dersom det lar seg gjøre å føre den videre til
Rømskog, vil det åpne mange muligheter for
næringsliv, for de som vil jobbe hjemmefra, og for
hjemmestudier.
Så vil det i perioden sikkert dukke opp saker vi i dag
ikke har oversikt over. Bl. a. bygging/ rehabilitering av
Bjørkelangen ungdomskole. Disse vil vi forsøke å løse
ut fra de målsetninger vi tidligere har nevnt.

Tenkte framtidsscenarier;
Rømskog 2020
A) Rømskog kommune er tvunget inn i forhandlinger
om kommunesammenslåing. Rømskog
kommunestyre og ledelse har vært for passive i
arbeidet med bygdeutvikling. Befolkningsgrunnlaget
svikter, og dette har etter hvert fått negative utslag
på ulike servicetilbud i kommunen.
Hvordan kom vi dit? Det har vært politisk uenighet
om hvor mye kommunen skal involvere seg i
ulike tiltak som kan bidra til å snu utviklingen.
Konservativ bruk av kommunens midler og
naturgitte muligheter har ført oss dit. Nå
forhandles det om en kommunesammenslåing, der
kommunens fond, aksjer og andre eiendeler går
med i «dragsuget»!
Denne utviklingen vil ikke Rømskog Kr. F være
delaktig i!
B) Rømskog er fortsatt egen kommune, men
samarbeidet med nabokommunene er ytterlige
forsterket.
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‑	

‑	

‑	
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Tenkte framtidsscenarier;
Rømskog 2020
A) Rømskog kommune er tvunget inn i forhandlinger
om kommunesammenslåing. Rømskog
kommunestyre og ledelse har vært for passive i
arbeidet med bygdeutvikling. Befolkningsgrunnlaget
svikter, og dette har etter hvert fått negative utslag
på ulike servicetilbud i kommunen.
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om hvor mye kommunen skal involvere seg i
ulike tiltak som kan bidra til å snu utviklingen.
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forhandles det om en kommunesammenslåing, der
kommunens fond, aksjer og andre eiendeler går
med i «dragsuget»!
Denne utviklingen vil ikke Rømskog Kr. F være
delaktig i!
B) Rømskog er fortsatt egen kommune, men
samarbeidet med nabokommunene er ytterlige
forsterket.
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Vi har snudd trenden med negativ
befolkningsutvikling, og stabilisert folketallet på ca
700 innbyggere. Butikken på Bergtomta fungerer
godt, og skolen eksisterer med 60 til 70 elever.
Nye innflyttere bor i hovedsak i byggefelt som er
opparbeidet av kommunen, eller i samarbeid med
Rømskog Utvikling A/S.
Det er lagt vekt på svært konkurransedyktige
tomtepriser, samtidig som disse har en attraktiv
beliggenhet. Nye tomtefelt gir også et positivt
bidrag til nytt kulturlandskap. Spredt bebyggelse
forekommer i noen grad. Noe næringsvirksomhet
er etablert, men Rømskog er først og fremst en
bokommune som kan tilby god service på de aller
fleste områder.
Hvordan kom vi dit? Godt, positivt tverrpolitisk
samarbeid og en offensiv kommunal ledelse. Alle
har arbeidet etter parolen: «Vi må våge noe for å
vinne noe!»
Denne utviklingen vil Rømskog Kr. F bidra til!

Ordførerkandidaten
Kari Pettersen er et kjent ansikt i Rømskog. Likevel
er vi ikke helt sikre på om alle kjenner til hennes
kapasitet og personlige egenskaper. Vi vil derfor gi
et kort tverrsnitt av forhold som har betydning for en
eventuell posisjon som
ordfører.
Kari er utdannet
ved Høyskolene på
Rena og i Halden,
med fagene: Stat og
kommunalkunnskap,
offentlig forvaltning,
økonomi, administrasjon
og ledelse.
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Yrkeserfaring har hun i hovedsak fra trygdeetaten.
Først som medarbeider ved Rømskog trygdekontor,
og deretter som trygdesjef i Rømskog. Etter fire
år som ordfører i Rømskog, gikk hun tilbake som
rådgiver ved NAV-kontorene i Marker og Rømskog.

Kristelig Folkepartis liste ved kommunestyrevalget
i Rømskog 11. og 12. september 2011
2 David Bergquist
– Fokus på det frivillige arbeid!

‑	
‑	
‑	
‑	

Kari har tre perioder i kommunestyret.
En periode som ordfører.
To perioder i formannskap.
To perioder i utvalg for helse og omsorg (leder en
periode).
‑	 En periode i utvalg for utvikling (teknisk utvalg).
‑	 Nå siste periode har hun vært varaordfører.
I hennes ordførerperiode var det god aktivitet i
kommunen. For å nevne noe:
‑	
‑	
‑	
‑	

Ny barnehage og SFO
Nytt, utvidet industrifelt med nytt industribygg
Oppstart på utvidelse av Eldresentret
Alle forhold rekordraskt lagt til rette for bygging av
SPA-hotell på Rømskog.
‑	 Etter personlig «lobbyvirksomhet» ble det asfalt
både på riks- og fylkesveier.
Utenfor kommunens grenser har hun gjort seg
bemerket. Dette vises bl.a. ved at hun ble valgt inn i
styret for Kommunenes Sentralforbund, Østfold. Hun
sitter i dag som styremedlem i en så «tung» bedrift
som Østfold Energi A/S, og hun har sittet to perioder i
styret for Østfold KrF.
Hun har gjort seg så bemerket i fylket at tunge
aktører som Fredrikstad og Moss ønsket henne blant
topp 4 ved årets fylkestingsvalg.
Vi ønsker Kari velkommen tilbake som ordfører i
Rømskog.

3 Karoline Dedorsson
– Flere rømsjinger i bygda!

4 Gunstein Arnesen
– Byggeklare næringstomter!

Rømskog
Kristelig Folkeparti
Program for perioden 2011–2015

5 Thor Håkon Ramberg
– Tiltak for større trafikksikkerhet!

6 Linda Beate
Høgenes Bergquist
– Mennesket i sentrum – hele livsløpet!

7 Jan Birger Holth
– Butikk!

8 Peter Lorentzon
– Barn og unge!

9 Wenche Høilund Trydal

Rømskog, et levende lokalsamfunn
som bevarer og utvikler!
Rømskog kommune er en av landets minste
kommuner, men har et godt servicetilbud og en ordnet
økonomi. Vi kan ikke slå oss til ro med det. Utvikling og
forandring i verden rundt oss vil bare fortsette, og vi må
følge med samtidig som vi tar vare på mest mulig av vår
egenart. Stillstand vil over tid bety tilbakegang og være
den største trussel mot Rømskog som en selvstendig
kommune.

– Gode oppvekstvilkår
og verdig alderdom!

10 Anders Tørnby Nilsen
– Etablering!

11 Jan Kristian Bergquist
– Kulturlandskap, Rømskog som perle!

12 Peter Sundsrud
– Arbeidsplasser i Rømskog!

13 Hanne Nerstad
Trygg og levende bygd!
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