RØMSJINGEN
Juni 2013

Utgitt av Rømskog kommune
- kjent for liv og vekst
ÅPNINGSTIDER :
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag, onsdag og torsdag
kl. 11.00-18.00
Fysioterapien – 98 26 76 28
Alle hverdager: 09.00-15.30
Helsesøster:
Onsdag 09.00-15.30
Mandager 09.00-15-30 (oddetall)
Barnevernsvakt i Indre Østfold
(utenom kontortid) 91 38 92 93
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 09.00–15.30
Spisepause kl. 11.00 – 11.30
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Å være sterk
Å være sterk er ikke
å løpe raskest
å hoppe lengst eller
løfte tyngst
Å være sterk er ikke
alltid å vinne
alltid å ha rett eller
alltid å vite best
Å være sterk er å
se lyset når det er som mørkest
slåss for noe man tror på
selv om man ikke har
flere krefter igjen
se sannheten i øynene
selv om den er hard
Naja E. Jensen

Ordføreren har ordet
Tusen takk til årets 17. mai komite. Tusen takk til alle som
var med og bidro til at vi fikk en flott grunnlovsfeiring på
Rømskog!
Velkommen til juni-utgaven av Rømsjingen. Her vil du finne
mye nyttig informasjon om hva som skjer i kommunen vår i juni.
Juni er den første sommermåneden, og dagene er på sitt aller lengste. For
alle skolebarna bringer juni sommerferie og fri. Det er rett og slett så enkelt
som at juni er helt herlig!
Det skjer mye på Rømskog i juni. Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår
viser et stort mangfold av arrangementer. Jeg vil her spesielt nevne
Grensemessa som arrangeres fredag 7. juni og lørdag 8. juni på Kurøen.
Fredag 7. juni kl 20 er alle velkommen til det vi har kalt “Kulturkræsj” i
Tinghuset på Kurøen. Her blir det sang og musikk av Jens Andreas
Kleiven fra Rømskog, Ødemark fra Marker og A Blue Remark fra Aremark.
Arrangementet er gratis.
Lørdag 8. juni åpner Grensemessa k. 11.00. Her blir det stands med lokalt
næringsliv og lag og foreninger. Benytt dagen til å bli kjent med hvilket
mangfold vi har i nærmiljøet vårt. Jeg kan love at dette blir interessant.
Det blir også frimarked, familieaktiviteter, ponniridning, sykkelakrobat og
fotballtriksing. Teaterforestilling med Stubbefolket og konsert med
Vassendgutane.
Til nå er det påmeldt ca. 40 utstillere som vil få plass i Tinghuset og i eget
messetelt. Noen vil også ha plass utendørs.
Informasjon om begge dagene finnes på www.romskog.kommune.no og
egne sider her i bladet.
Velkommen til Grensemessa 2013.
Et annet viktig møte i kommunens regi arrangeres 17. juni på Rømskog
Spa og resort. Nå starter vi arbeidet i Regionalpark Haldenkanalen for fullt.
Visjonen er “Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt
kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk
ikke bare bor, men lever!”

Formålet er å bidra til økt verdiskapning for den enkelte bedrift. Skal vi
lykkes med det er det helt avgjørende at næringslivet ser nytten av å bli
med. Derfor inviteres hele næringslivet i bygda til å bli med på det
spennende arbeidet vi nå skal begynne. Møtet blir todelt. Først blir det
informasjon om Regionalparken og deretter en work-shop om hva vi
ønsker å få til sammen. Merkevarebygging er svært viktig i markedsføring
og fører til mange fordeler for bedrifter. Derfor er det viktig å finne ut hvilket
budskap vi skal spille på i markedsføringen for å få et godt omdømme.
Målet vårt er å finne noe som kan være felles for alle bedrifter, som vi er
stolte av og som vi viser fram på den måten!
Som det står i invitasjonen “Vi skal sammen bidra til å bygge en region
som skal bli en av Norges triveligste områder for de som bor her og for
besøkende!”
Dette er en av de største næringslivssatsinger kommunen har vært med
på. Jeg tror dette er en unik sjanse til å få til en bærekraftig verdiskapning i
kommunen, og jeg håper at alle bedrifter, store og små, vil bli med på
denne satsingen. Dette vil bli langsiktig jobbing.
Sammen kan vi bli best!
Invitasjonen finnes på www.romskog.kommune.no og egen side her i
bladet.
Ønsker alle en god juni-måned! Kari P

Kommunal informasjon
Ledig bolig i Rømskog
Har du bolig til utleie?
Vennligst kontakt Kari Pettersen
mobil 92235756
e-post kari.pettersen@romskog.kommune.no
eller Bjørnar Storeheier
mobil 93206789
e-post Bjornar.Storeheier@marker.kommune.no
Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no

Kommunale møter
Kommunestyret har møte på kommunehuset
13. juni kl. 18.00

Høringsmøte – Utvidet jakttid på elg i Rømskog 2013.
Med bakgrunn i søknad om utvidet jakttid på elg fram til
30.11.2013 m/hjemmel i jakttidsforskriftens § 3 arrangeres ihht
forvaltningslovens kap.VII ”Om forskrifter” åpent høringsmøte
onsdag 5.juni.2013 kl.18.00 i Rømskog kommunehus.
Innspill må sendes skriftlig innen 7.juni til Rømskog kommune,
1950 Rømskog eller postmottak@romskog.kommune.no

Ringevikarer i Rømskog kommune
Det er behov for ringevikarer til hjemmehjelpstjenesten i
Rømskog kommune.
Varighet på oppdragene vil være fra enkelttimer- eller dager, og
det er ønskelig at du kan stille på kort varsel.
Er dette noe for deg, så ta kontakt med assisterende helse- og
omsorgsleder Åshild Ringsbu på tlf. 98267627, eller
ashild.ringsbu@romskog.kommune.no

Folkehelse
Ut på tur
Grensekommunene, Rømskog, Marker og Aremark
har igangsatt et felles prosjekt vedrørende skilting av turstier.
To stier i hver kommune vil få ekstra oppmerksomhet og på
Rømskog vil det dreie seg om Stemningen og stien til
branntårnet.
Stiene skal skiltes med grønne treskilt (lik Turistforeningen sine
skilt) som angir retning og avstand. Samtidig vil det settes opp en
tavle ved starten på stien med diverse opplysninger.
Målet er å gjøre stiene mer tilgjengelige og informative både for
Rømsjinger og for turister.
Dette er et flott tiltak, så velkommen ut på tur!

Plan- og miljøkontoret
Rømskog har samarbeid med Marker og Aremark på en rekke
fagområder. Henvendelser knyttet til plan- og miljøkontorets
fagområder skal så langt som mulig gå direkte til den som er
faglig ansvarlig:
Fagområde Kontaktperson
Oppmåling Kjell Roger
Ruud
Spredt
Gro Gaarder
avløp
Miljø
Ann Kristin
Halvorsrud
Byggesak
Finn Lindblad
Jordbruk
Skogbruk

Karl Martin
Møgedal
Kjell Ove Burås

Næring

Vidar Østenby

Telefon
926
25 956
982
11 737
454
06 753
454
06 970
924
86 958
926
73 005
922
40 932

epost
kjell.roger.ruud@marker.kommune.no
gro.gaarder@marker.kommune.no
ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no
finn.lindblad@marker.kommune.no
karl.martin.mogedal@marker.kommune.no
kjell.ove.buras@marker.kommune.no
vidar.ostenby@marker.kommune.no

Personene har i hovedsak Ørje som kontorsted, men møter i
Rømskog og Aremark etter behov.

Bruker du mange kvelder med kjøring?
Mange rømsjinger kjører til Bjørkelangen på ulike aktiviteter. Det
betyr at mange bruker kveldene til å kjøre tur retur Bjørkelangen
store deler av året. I tillegg er det kanskje noen elever som går
på skole i Bjørkelangen som savner flere muligheter til å komme
seg hjem utenom dagens busstilbud. I Bolyst-gruppa har vi
diskutert om det er mulig å etablere tiltak som kan gjøre
hverdagen enklere for de det gjelder. Men før vi gjør noe mer,
ønsker vi en tilbakemelding fra dere om hvilke ønsker og behov
dere har.
Send noen linjer på mail til
bjornar.storeheier@marker.kommune.no eller ring 932 06 789. Vi
planlegger et åpent møte til høsten om det er interesse for det,
men tar som sagt gjerne imot synspunkter allerede nå.

Tilskudd til tilpasning av bolig
Beskrivelse
Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke
kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis. Tilskudd
gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller
kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til
prosjektering og utredning i forkant.
Målgruppe, kriterier og vilkår
Personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir gjort en vurdering av dine
spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi.
Tilskuddet skal brukes differensiert og den enkeltes behov må vurderes
individuelt. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å
bedre tilkomsten til boligen – men også til større ombygninger for å
tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse.
Samarbeidspartnere
Kommunen har søkt om midler og fått tildelt kr. 80.000,- fra Husbanken.
Søknad
Søknaden skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen
eller fra denne lenken: http://husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/
Husk å legge ved vedlegg, kfr. punkt 8 i søknadsskjemaet.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom
saken ikke kan avgjøres innen 1 mnd, skal du ha skriftlig svar om årsaken
til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Mer informasjon
Informasjon kan hentes fra Husbankens hjemmesider:
http://husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskuddtilpasning/ eller Rømskog kommunes hjemmesider:
http://www.romskog.kommune.no/boligtilskudd-tilutbedringtilpasning.237159.32tc3a64.tct.html
Du kan også kontakte Roar Karlsen på tlf. 69859177 for spørsmål eller
informasjon, evt. på mail postmottak@romskog.kommune.no

Forslag til veiadresser i Rømskog kommune - Høring
Rømskog kommune skal nå innføre veiadresser i hele
kommunen. Bakgrunnen for dette er at det skal være enkelt å
finne fram til den enkelte boenhet (hus/hytte). Boenhetene har i
dag kun matrikkeladresse, det vil si gårds- og bruksnummer.
Særlig for utrykningskjøretøy og posten er det enklere med
veiadresse. Sommeren 2012 annonserte kommunen oppstart av
adressering og ba om innspill til forslag til veinavn. Vi fikk 47
innspill. Det er nå utarbeidet et forslag på adresseparseller
bestående av 55 veinavn.
I utgangspunktet legges det opp til at det bør være 5 boenheter
langs veien og over 1 km til siste boenhet for at veien skal få eget
navn. Lange veier med få boenheter får egne navn for å få en
logisk nummerering.. Der det i plankart er avsatt områder til
framtidig bygging av boliger/hytter, har en også tildelt egne
veinavn for å møte utviklingen uten å måtte gjøre
adresseendringer.
Forslaget til veinavn har som oftest en tilknytning til området, eller
blir allment oppfattet som naturlig brukt i området. Noen steder
har det vært utfordrende å finne navn eller dele opp
adresseparsellene slik at de blir logiske og hensiktsmessige. Det
skal ikke være to eller flere like veiadressenavn i kommunen.
Veiadresse kan også knyttes til stier eller et entydig avgrenset
område (hyttefelt, øyer, fjell- og skogsområde). Navnet bør følge
den lokale navneskikken, samtidig som det bør være lett å skrive
og oppfatte. Navn på nålevende personer bør man unngå å
bruke. Også private veier og områder, og fylkesveier tildeles
veinavn av kommunen. Veinavnet må ikke alltid ende på –veien,
men det kan med fordel for å skape variasjon benyttes endelsen
–bakken, -lia, -svingen, -hellinga etc. Skrivemåten av
adressenavnene fastsettes etter reglene i Lov om stadnamn.
Matrikkelloven åpner for at gårdsnavn kan benyttes som en del
av offisiell adresse i tillegg til veiadressen som
adressetilleggsnavn. Det er imidlertid noen krav som må være

oppfylt for at dette skal kunne godkjennes. Lovens forskrifter sier
følgende:
”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har
grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den
offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom
navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet
stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.”
Det er også mulig å få adressetilleggsnavn på andre bygg i
særlige tilfeller:
”Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og
allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra
registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal
omfatte et navn på institusjonen eller bygningen.”
Kommunen vil ikke tildele noen adressetilleggsnavn før hele
prosessen med tildeling av veiadresser er ferdig, men
forespørsler kan sendes inn nå, så vil de bli behandlet seinere.
Forslaget til veinavn ligger nå ute til høring med høringsfrist 1.
juli. Dokumentene kan sees på kommunehuset, biblioteket eller
på www.romskog.kommune.no. Kommunen krever at uttalelsen
skal være grunngitt og undertegnet.

Bolyst på Facebook
Bolyst har en egen facebook-side. Søk opp bolyst i grenseland,
og lik siden. Da kan du følge med på hva som skjer i prosjektet
og annen relatert Bolyst-informasjon.

Tannhelsetjenestes tilbud i Rømskog kommune
Østfold fylkeskommune skal sørge for at tannhelsetjenester er
tilgjengelige for befolkningen i fylkeskommunen. I tillegg har
fylkeskommunen et ansvar for å tilby tannhelsetjenester til visse
grupper av befolkningen. Gruppene er blant annet barn og unge,
psykisk utviklingshemmede, pasienter og brukere i
hjemmesykepleien og i helseinstitusjon samt visse andre
grupper. I Rømskog kommune gjelder dette om lag 200 personer.
Nærmere informasjon om hvem som kan ha krav på behandling i
fylkeskommunen finnes på hjemmesidene til Østfold
fylkeskommune. Den øvrige befolkningen må i hovedsak benytte
privatpraktiserende tannleger.
For at fylkeskommunen skal kunne tilby sin befolkning gode
tjenester, er vi avhengig av en opprustning av klinikkene og
utvikling av solide og gode fagmiljøer. Gjennom vedtatt plan for
endring av klinikkstruktur i Østfold, legges det til rette for
universell utforming, teknologisk oppdatert utstyr, større
klinikkmiljøer, bedre forutsetninger for faglig utvikling og stabilitet
i tjenestetilbudet.
Inntil desember 2012 har det vært tannlege på Rømskog
tannklinikk ca. ti dager i året. Kontoret trenger en kostbar
oppgradering for at det skal være forsvarlig å utføre
tannbehandling der. Det er vanskelig å prioritere en kostbar
oppgradering som er så lite i bruk. Innbyggerne i Rømskog som
har krav på tannhelsetjenester i fylkeskommunen, vil fortsatt få
det. Tannhelsepersonell vil komme til sykehjemmet og undersøke
beboerne der samt holde tett kontakt med helsestasjonen. Dette
er i tråd med eksisterende samarbeidsavtaler inngått mellom
tannhelsetjenesten og Rømskog kommune. De som trenger
undersøkelse og behandling på klinikken, må dra til Marker
tannklinikk. Tannklinikken er åpen tre dager i uken. For tiden
gjelder det mandag, onsdag og torsdag.
Kontaktinformasjon til klinikken er: Marker tannklinikk,
Idrettsveien 11, 1870 Ørje. Telefonnummer 69 81 19 75.

Fylkeskommunen dekker reiseutgifter for innbyggere i Rømskog
som må reise til annen kommune for tannbehandling. Når
summen for slike utgifter overstiger 400 kr, refunderes det
overskytende beløpet resten av året. Reisen skal fortrinnsvis skje
med offentlige transportmidler men det kan godtas bruk av bil der
dette er den eneste praktiske muligheten. Satsen er da p.t. 2,30
kr pr. km + 0,40 kr for evt. ledsager. I praksis må man da ha
kjøring på over 148 km før reiseutgiftene overstiger 400 kroner.
Tannklinikken redegjør nærmere om hvordan dette praktiseres.
Tannhelsetjenesten i Østfold består i dag av 19 tannklinikker.
Fylkestingsvedtak fra februar 2013 innebærer at antall klinikker
vil bli redusert til 6 i løpet av 10 år. For Indre Østfold, vil de
sentrale klinikkene lokaliseres til Mysen og Askim. Den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten vil samarbeide med de
berørte kommunene i tiden fremover, og vil i fellesskap finne den
beste løsningen for befolkningen.
Vi er opptatt av at tannhelsetilbudet til befolkningen i Rømskog
skal være godt ivaretatt.

Mvh
Østfold Fylkeskommune, ved overtannlege Merete BergBerthinussen.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre
Vi har satt i gang et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre
med økende behov for bistand. Dette dagaktivitetstilbudet skal
bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for
den enkelt bruker, slik at de som ønsker det kan bo hjemme
lenger.
Hver mandag fra kl 10 – 13 samles vi på arbeidsstua på
eldresenteret og innholdet for dagen vil være:
-samtaler om det som opptar oss.
-enkle aktiviteter sammen, eventuelt lett trim.
- på sommertid tar vi dagsturer til kjente steder som Kurøen,
Trosterud og Hagasund, med kaffe og noe attåt!
- tilbudet inkluderer frokost og middag
Tilbudet koster kr 72,- pr. gang, skyss og måltid inkludert. Ta
kontakt med ass. helse og omsorgsleder Åshild Ringsbu på
tlf. 98267627 for mer informasjon.

RØMSKOG KULTURSKOLE
Minner om at fristen for å søke om plass i Rømskog
kulturskole for skoleåret 2013/2014 er;
07.06.2013
Søknadspapirer med informasjon (til utskrift) finner du under
- www.romskog.kommune.no
- på oppvekstkontoret (Rømskog skole)
- på kommunehuset (resepsjonen)
- på biblioteket
Søknadspapirer sendes Rømskog kommune, kulturtjenesten,
1950 Rømskog eller som e-post til
postmottak@romskog.kommune.no
For ytterligere informasjon kan henvendelse skje til
kulturkontoret: elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no tlf.:
47623744, maria.sundsrud@romskog.kommune.no tlf.:
91566925 eller troaarst@online.no tlf.: 93031412

FOR SKOLEÅRET 2013/14 TILBYR RØMSKOG
KULTURSKOLE 2 GJESTEPLASSER VED KULTURSKOLEN
PÅ BJØRKELANGEN,
INSTRUMENTALUNDERVISNING 1 til 1.
Målgruppe: Elever fra 1. – 10.klasse som ønsker opplæring i
instrument, enetime. (se tilbudet på Aurskog-Hølands
hjemmeside)
Pris: 664,- pr. halvår for 30 minutter. 498,- for 20 minutter
Kriterie: Første mann til mølla
Søknad sendes: Elizabeth Wirsching. Kultur.
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

FRA KULTUR
Kunngjøring.
Rullering av Delplan for idretts- og friluftsliv i Rømskog.
I henhold til OPPOMs vedtak fra 7.3.2013 skal delplanen for
idretts- og friluftsliv rulleres.
I henhold til plan- og bygningslovens §11-12 kunngjøres herved
oppstart av arbeidet.
Planen omfatter områder innen idretts- og friluftsliv.
Innspill sendes innen 17.juni 2013 til Rømskog Kommune,
Kulturleder. 1950 Rømskog, eller
postmottak@romskog.kommune.no
Den gjeldende planen er tilgjengelig på Kommunens
hjemmeside.

Sommeråpent på Kørren.
Kørren har fått 2 koordinatorer i sommer
som avløser hverandre.
Fra 3.6 til 30.6.2013 Egils Grudze
Fra 1.7 til 24.8.2013 Veronika Malnes
Gjelsnesvangen
Koordinatorene kan nåes på mobilnummer: 47 97 76 52 i
nevnte tidsrom. I juni kan henvendelse om utleie sendes på epost til elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

BIBLIOTEKET PÅ RØMSKOG

ÅPNINGSTIDER
FRA 29. APRIL TIL 27. JUNI 2013
MANDAGER
FRA 12.00 TIL 18.00
TORSDAGER FRA 12.00 TIL 18.00

Rømskog fritidsklubb
planlegger tur til Latvia sommeren 2013
Fortrinn for ungdom 13 -18 år, Egenandel minimum 800 kr,
Mulighet for dugnad/fellesarbeid for å holde egenandelen på et
minimum.
Turene til Latvia vi har gjennomført tidligere har vært samlende,
inkluderende og aktive for ungdommen med ispedd litt historie
læring om Latvia. I kommunens handlingsplan for 2013 står det
at fritidsklubben har internasjonalt arbeid igjennom kontakt med
vennskapskommunen i Latvia. Påmeldingsfrist 5. juni.
påmelding / spørsmål om turen rettes til
marianne.heen@romskog.kommune.no

ÅPENT MØTE VEDR. DELPLAN FOR IDRETTS- OG
FRILUFTSLIV.
I forbindelse med rulleringen av Delplan for idretts- og friluftsliv i
Rømskog kommune holdes et åpent møte i Rømskog Kommune
mandag 3. juni klokken 18.00 i spisesalen/kommunehuset.
Rømskog Kommune v/kulturleder vil presentere planen og
ønsker innspill fra interesserte til nye tiltak i planen vedrørende
områder innen idretts- og friluftsliv.
Den gjeldende plan er tilgjengelig på Kommunens hjemmeside.

Månedskort for benyttelse av treningsrom og bruk av
spa fasiliteter på Rømskog Spa & Resort. Kr 500,Summen betales i starten av påbegynt måned og man får med
seg et kort som bevis. Dette tas med ved ankomst før trening
hver gang. Ingen bindingstid.
Rømskog Spa og Resort,
May-Therese Halvorsen, Markedssjef, mobil: +47 48 28 10 23
e-post: may-therese@romskogspa.no
www.romskogspa.no

Grensemessa 2013
Fredag 7. og lørdag 8. juni arrangeres
Grensemessa på Rømskog. Det blir to dager
fylt med mange ulike arrangement og
aktiviteter.
Grensemessa er et samarbeid mellom kommunene Rømskog,
Aremark og Marker, og har tidligere vært arrangert i Aremark og
Marker. Nå er den lagt til flotte og naturskjønne Kurøen bygdetun
i Rømskog.
På Kurøen vil lokalt næringsliv, lag og foreninger vise mangfoldet
og mulighetene innen næring, opplevelse og bosetting i de tre
grensekommunene.
Kontaktperson og leder for Grensemessa 2013 er:
Jan Birger Holth
481 36 416
post@holth-skogsfrift.no

Opplev Rømskog i kano
Fotograf Knut Sørby

Rømskog kommune og Bolyst inviterer til kanotur søndag 25. august
på Rømsjøen. Kanoturen er både for kommunens egne innbyggere
og for de som er nysgjerrige på hva Rømskog har å by på.
- Kanskje er det noen som har en tilknytning til Rømskog og som vurderer
å flytte hit. Da kan jo et slikt arrangement passe fint, sier ordfører Kari
Pettersen.
Kanoturen varer fra klokka 13 til 16, med oppmøte på Kurøen. Deltakerne
padler til Storøya hvor det serveres grillmat og drikke. Her vil også
ordføreren informere om aktuelle saker i kommunen.
Markedsføre kommunen
- Vi ønsker på denne måten å vise frem en viktig del av Rømskog.
Sammen med Bolyst markedsfører vi kommunen og regionen på
ulike måter. I fjor hadde vi et arrangement på Rømskog Spa &
Resort. Denne gangen flytter vi oss ut i den flotte Rømskog-naturen,
sier Pettersen.
Arrangøren stiller med alt utstyr; kanoer, årer og vester. Men
oppfordrer de som har egen kano og vester til å ta dette med, slik at
flest mulig kan få glede av turen. Det er KRIK Rømskog som står for
den praktiske gjennomføringen. Turen er lagt opp slik at den vil
passe alle aldre. Små barn kan plasseres på en pute midt i kanoen.
Gratis
Arrangementet er gratis, men på grunn av antall kanoer og servering
ønskes påmelding. Husk å opplyse om antall voksne/barn og om du selv
har med kano/kajakk.
Påmelding sendes på e-post innen 20. august til
postmottak@romskog.kommune.no

Avd. Rømskog har sommerstengt uke 28 og 29.

Lønnberg hår og hud
Ferie uke 26,27 og 28
Tlf.: 45 43 05 52
Onsdag, torsdag og lørdag
Åpningstider etter avtale

Hos Aileen, café & gaver
Åpent torsdager og fredager
fra kl. 10.00-18.00.
Nord Steinby Kro og camping

Kroa er åpen:
Fredag og lørdag kl. 18.00 - 23.00
Søndag
kl. 14.00 - 18.00

Sandemskolen er åpen
lørdag 8. juni kl. 11.00-17.00.

Allround snekker:
• Alt av snekring innvendig i hus
• Oppussing/ restaurering
• Garderobe og oppbevaring
• Montering av kjøkken
• Restaurering av møbler
• Møbelsnekring
• Terrasse
Jeg tar i mot forslag på løsninger etter ditt ønske.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!
E-post: marco.snekker@gmail.com
Mobil: 958 41 883
Åpningstider:
Mandag til torsdag kl. 15:30 - 21:00
fredag kl. 13:00 - 21:00
lørdag kl. 10:00 - 17:00
Besøksadresse: Nordklubben, 1950 Rømskog

Lag og foreninger

Påmeldingsfrist, Pensjonistforeningens tur
til Morgedal
26.-29. august: 4 dagers tur til Morgedal
Påmelding innen 24.06.2013 og opplysninger om turen til:
Thor Haugen 69 85 92 79/92 44 40 02
Eva Tørnby: 69 85 91 38
Oleif Karlsen: 92 44 51 66

Rømskog pensjonistforening
Grøt/spekematfest på Kørren 12. juni kl. 16.00.
Hans Petter Holtet underholder. Pris pr. person er kr. 100,Påmelding til Tordis Haugen tlf. 69859279 eller 92444002
innen 6. juni.

Vi møtes på Kafeén, torsdag 27. juni kl. 11.00-13.00.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter mandag 3. juni kl. 18.30.
Dersom du ønsker skyss til hyggeaften, kan du ta kontakt med
Synøve Melby på tlf. 45460620.
Minner om at det ikke er noen hyggeaften i juli, men det starter
opp i august.

Vi nærmer oss en sommer som i år verken har OL eller fotballEM/VM, men UNIONSMARATHON derimot arrangeres i år også.
Lørdag 6. juli går startskuddet på Kørren. I fjor var målet 200
deltagere, og det klarte vi. Vi håper ekstra mange Rømsjinger
stiller til start så blir det kanskje deltagerrekord i år også.
Du kan enten gå eller løpe helmaraton, halvmaraton eller 10 km.
Barneløp arrangeres også med forskjellige distanser. Som du
ser så er det bare å finne fram joggeskoene. Unionsmarathon er
et arrangement for hele familien, uansett treningsnivå.
Føler du at dette er noe for deg og vil ha hjelp til å legge opp
treningen, så foreslår vi at du besøker www.loplabbet.no eller
www.aktivtrening.no . Der finner du treningstips for alle distanser.
Mer informasjon om Unionsmarathon finner du på
www.unionsmarathon.com eller besøk oss på facebook.
Vi ses på Kørren.

Orienteringsløp
Rømskog Idrettslag - Orienteringsløp tirsdag 4. juni
Denne dagen går starten fra Tornbysaga, og løypene varierer fra
merket løype for småtroll og nybegynnerløype til lengre og mer
krevende o-løyper.
Flexistart mellom kl. 18 og 19, EKT benyttes. Merket fra fv. 21.
Gratis for medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,for andre.
Rømskog IL, Ski- og O-gruppa

Orienteringsløp
Rømskog Idrettslag – Orienteringsløp tirsdag 11. juni
Denne dagen går starten fra Vestsida, og løypene varierer fra
merket løype for småtroll og nybegynnerløype til lengre og mer
krevende o-løyper.
Flexistart mellom kl. 18 og 19, EKT benyttes. Merket fra fv. 21.
Gratis for medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,for andre.
Rømskog IL, Ski- og O-gruppa

Skyting om klassemedaljene
Skyting om klassemedaljene i baneskyting, alle klasser
Arrangør: RØMSKOG SKYTTERLAG
Sted: Rømskog skytebane (Trytjennmåsån)
Tid: onsdag 12. juni 18:00 - 20:00

Elgbaneskyting
Skytetrening på elgbanen
Arrangør: ELGBANEKOMITEEN
Sted: Rømskog skytebane
Tid: fredag 14. juni 18:00

Sommeravslutning på bedehuset
Sommeravslutning med grilling, sang av Plus, og andakt ved
Kjell-Arne Ottosson.
Sted: Bedehuset
Tid: lørdag 15. juni 18:00

Møte med Jan Gossner
Rømskog misjonsforening
Sted: Rømskog bedehus
Tid: lørdag 8. juni 19:30

KRIK Rømskog – Overnattingstur
KRIK Rømskog reiser på overnattingstur. Nærmere informasjon
vil bli gitt på KRIK Rømskog facebookside.
Arrangør: KRIK RØMSKOG
Sted: Nærmere info kommer
Tid: fredag 21. juni 18:00 - lørdag 22. juni 18:00
http://www.facebook.com/groups/krikroemskog/

Elgbanestevne
Fylkesmesterskap i elgbaneskyting
Arrangør: RØMSKOG ELGBANE
Sted: Rømskog skytebane (Trytjennmåsån)
Tid: lørdag 22. juni 10:00 - 12:00

Skyting om Datafatet
Skyting på 200 meter om Datafatet
Arrangør: RØMSKOG SKYTTERLAG
Sted: Rømskog skytebane (Trytjennmåsån)
Tid: onsdag 26. juni 18:00 - 20:00

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Søndag 02.06. 11.00
Mandag 03.06. 18.00

Hvor
Rømskog kirke
Kommunehuset,
gamle spisesal

Tirsdag 04.06. 18.00
Torsdag 06.06. 18.00

Tornbysaga
Rømskog Spa
og resort
Rømskog Spa
og resort
Kurøen
Grensemessa
2013

Fredag

07.06. 11.00

Fredag
Lørdag

07.06. 20.00
08.06. 11.00

Lørdag
Lørdag
Tirsdag
Onsdag

08.06.
08.06.
11.06.
12.06.

11.00
19.30
18.00
18.00

Søndag 23.06. 18.00

Sandemskolen
Bedehuset
Vestsida
Rømskog
skytebane
Kommunehuset
Rømskog
skytebane
Bedehuset
Se nærmere
info.
Rømskog
skytebane
Rømskog kirke

Onsdag 26.06. 08.00

Morgedal

Onsdag 26.06. 18.00

Rømskog
skytebane

Onsdag 12.06. 19.00
Fredag 14.06. 18.00
Lørdag
Fredag

15.06. 18.00
21.06. 18.00

Lørdag

22.06. 10.00

Hva
Konfirmasjonsgudstjeneste
Åpent møte om rulleringen av
Delplan for idretts- og
friluftsliv
Orienteringsløp
Medlemsmøte Rømskog Frp
Inspirasjonsdag for næringsliv
og kommuner
“Kulturkræsj”
Grensemesse med stands,
mange ulike aktiviteter – se
eget program
Arne Lindaas` kunst
Møte med Jan Gossner
Orienteringsløp
Skyting om klassemedaljene
Møte i viltnemda
Elgbaneskyting
Sommeravslutning
Rømskog KRIK,
overnattingstur
Elgbanestevne
Friluftsgudstjeneste ved
kirken, medbrakt kaffe
Pensjonistforeningens tur til
Morgedal
Skyting om Datafatet

Rømsjingen
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no
Fristen er den 10. hver måned.

