RØMSJINGEN
Januar 2014

Utgitt av Rømskog kommune
- kjent for liv og vekst
ÅPNINGSTIDER :
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag og torsdag
kl. 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)
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 09.00–15.30.
Torsdag etter avtale.
Spisepause kl. 11.00 – 11.30
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
69859177
Fax :
69859284
Barnehagen:
92430087
Skatteetaten:
80080000
NAV-kontoret:
55553333
Vaktsentralen:
116117

JANUARDIKT
Ein onsdag i januar
gjekk eg ned bakken
med hendene på ryggen
og såg på skyene
som var låge og grå
og la merke til
det var godt det eg gjorde
der eg kom gåande.
Eg blei glad
så glad eg kan bli
men eg stoppa ikkje for det
eg kom gåande nedover bakken
slik eg før hadde gjort.
Eit minne for livet rikare.
(Frå Einar Øklands Romantikk)

Ordføreren har ordet
Kjære leser!
Godt nytt år!
Vi lever i en spennende tid. Verden er blitt så liten. Den er blitt så
annerledes. Alt er rykket så nærme oss. Nå får vi bilder innpå oss
via data og TV. Katastrofen på Filipinene, borgerkrigen i Syria,
demonstrasjoner i Ukraina. Mer enn noen gang tidligere
oppdager vi at verden er sårbar.
Vi har nå feiret jul i en del av verden hvor vi tar det som en
selvfølge.
Jule- og nyttårsfeiring står for de fleste som en god tid. Tid for
familie og venner, men også en tid til takknemlighet og
ettertanke.
I skrivende stund nærmer 2013 seg slutten. Her på Rømskog kan
vi blant annet glede oss over at arbeidet med gang- og
sykkelveien er godt i gang. Det blir veldig bra. Det er blitt veilys
på Hauknesfeltet, Skuråsfeltet og Steinbyfeltet. Tinghuset på
Kurøen ble oppgradert til sommersesongen.
Budsjettet for 2014 er nå vedtatt. For første gang er Rømskogs
budsjett på over 50 millioner kroner. Driftsbudsjettet for 2014 har
51 134 000 kroner til fordeling på drift. Av dette er 35 184 000
kroner rammetilskudd, anslag skatteinntekter er satt til
16 916 000 kroner.
Kommunens inntekter; rammeoverføringer fra staten, skatt og
brukerbetalinger strekker ikke til for å dekke utgiftene til at
kommunens tjenester kan videreføres på samme nivå som til nå.
Arbeidet med effektivisering, omstilling og reduksjon i tjenestene
ble startet opp i 2013. Rådmannen sier: «Ved å snu alle steiner
og lufte alle hellige kuer, er det mulig å omstille driften og
redusere kostnader uten at kvaliteten på de lovpålagte tjenestene
reduseres.»

Nødvendige omstillinger må til, men som arbeidsgiver skal vi ha
respekt for de spørsmålene og den motstand som kan oppstå
som resultat. Desto viktigere blir det at vi som kommunestyre
løfter blikket og ser nye muligheter, og jeg ønsker å gi kreditt og
ros når vår rådmann og hennes medarbeidere går nye veier i sitt
utviklingsarbeid til beste for våre innbyggere. Det er målet om de
gode tjenestene med vekt på kvalitet vi er satt til å gjøre.
Jeg håper 2014 blir et godt år for oss alle. Enten vi er
arbeidstaker, arbeidsgiver, ung eller gammel, har vi alle et ansvar
for våre medmennesker, vår kommune og for den framtida vi i
fellesskap går inn i. Jeg er stolt over å være ordfører i en
kommune der det daglig blir lagt ned en stor innsats for at vi skal
kunne skape en god kommune for våre innbyggere.
Før vi starter på neste års muligheter og utfordringer vil jeg ønske
alle et godt nytt år!
Hilsen fra Kari P

Kommunal informasjon
Priser på kommunale tjenester 2014
Fullstendig oversikt finner du på våre hjemmesider
www.romskog.kommune.no

Invitasjon til næringstreff
Vi inviterer til næringstreff tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 på
Nord Steinby Kro og Camping med tema:
Hva kan Regionalpark Haldenkanalen bety for din bedrift?
- hvor er vi nå og hva vil skje framover?
v/prosjektleder Elisabeth Lundborg i Regionalpark Haldenkanalen
Det blir servering av pizza, så vi trenger din påmelding innen
2.1.14 til kari.pettersen@romskog.kommune.no

Kommunale møter:
Adm.utvalget/Formannskapet mandag 20. januar kl. 18.00
Kommunehuset
Utvalg for utvikling og Planutvalget torsdag 23. januar kl.
19.00 Kommunehuset
Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 23. januar kl.
18.00 Eldresenteret
Ledig ungdomsleilighet
Rømskog kommune har en ledig ungdomsleilighet klar for
innflytning.
Ungdom mellom 18 og 30 år som ønsker å leie bolig i
kommunen, bes henvende seg til kommunens sentralbord tlf.
69859177, innen 1. februar 2014
Tildeling foretas ved loddtrekning

Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no
Rømskog kommune på Facebook
Kommunen har en egen Facebook-side. Søk opp Rømskog
kommune, og lik siden. Da kan du følge med på hva som skjer.
Bolyst har også 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.

Detaljregulering for Skurås og deler av Steinbyfeltet,
gnr. 71bnr 91, 106, 109 m.fl. - offentlig ettersyn
Det faste planutvalget i
Rømskog kommune har i
møte den 28.11.2013
behandlet forslag til
detaljregulering for Skurås
og deler av Steinbyfeltet,
gnr. 71bnr 91, 106, 109
m.fl.. Utvalget vedtok å
sende planforslaget på
høring og legge det ut på
offentlig ettersyn, jf. planog bygningsloven §12-10.
Planens hovedhensikt er å sikre samsvar mellom
eiendommer og bruksrettigheter og tilrettelegge for
boligbygging med tilhørende infrastruktur. Bomiljøene skal
være av god kvalitet for flere alders- og brukergrupper.
Rømskog kommune er forslagsstiller. Planens areal er ca
34 dekar. Foreslått arealbruksformål er i hovedsak i
samsvar med Kommuneplan Arealdel 2008-2020 for
Rømskog.
Høringsdokumentene kan du se på
www.romskog.kommune.no Høringsfrist er 3. februar
2014. Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler
Lisbet Baklid, telefon 93 28 72 55. Uttalelser kan sendes
innen høringsfristen per epost
postmottak@romskog.kommune.no eller per brev til
Rømskog kommune, 1950 Rømskog

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre
Vi fortsetter vårt dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre med
økende behov for bistand. Dagaktivitetstilbudet skal bidra til å
skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den
enkelte 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, samt 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 for tiden kr 74,- pr. gang, skyss og måltid
inkludert.
Ta kontakt med ass. helse og omsorgsleder Åshild Ringsbu på tlf
98267627 for mer informasjon

Folkehelse
Nytt år, nye muligheter. Tiden er her for å lage og
bryte nyttårsforsetter 
Det er flott med gode tanker og ønsker om en ny og
bedre livsstil. Men nå har det gått noen dager siden
nyttårsrakettene sluknet, og hverdagslivet har sunket
inn igjen.
Så hvordan går det med nyttårsforsettene? Enten målet ditt var å
slutte å røyke, begynne å trene, spise sunnere eller noe helt
annet, kan det være litt av en kamp å opprettholde den nye og
sunnere livsstilen.
Hele poenget er å ikke love deg selv mer enn det faktisk er
realistisk at du kan holde, og at du har et bevisst forhold til
hvordan du har tenkt å gjennomføre opplegget ditt. Start i det
små:

Eksempelvis kan du si til deg selv at du skal erstatte minst ett
kjøttmåltid i uka med fisk, at du skal gå Østkrokrunden minst en
gang i uka, eller at du skal tilbringe én kveld mer med familien
din.
Å endre vaner og atferd må begynne i det små, men jo flere
ganger en handling repeteres, desto større er sjansen for at den
blir en vane.
Godt nytt år og lykke til med nyttårsforsettene om en sunnere
livsstil!

Informasjon fra legekontoret
Legekontoret er stengt 6. januar, 8. januar og 13. januar
på grunn av kurs. Onsdag 15. januar er vi tilbake igjen.

Kommunens delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg
frem til 2017
ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2013.
Den er nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
Vi anbefaler å lese punktene 6, 7 og 8.

Til lag og foreninger og alle interesserte i Rømskog
kommune
«Frivillighet i KommuneNorge».
Torsdag 13. februar 2013 klokken 18.00 Kulturhuset/spisesal
Gratis inngang
Program:
Birgitte Brekke fra «Frivillighet Norge» kommer hit og holder
foredrag om temaet.
Åshild Ringsbu informerer om Frisklivssentralen.
Magne Westlie vil undervise i «hvordan bruke app-en «Skjeri.no». Ta gjerne med egen lap-top e.l.
Enkel servering.
Arrangør: Kultur

«Frivillighet i Norge»
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige
virksomheter. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å
sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i
norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og
politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler
av frivillig sektor bedre rammevilkår. Frivillighet Norge ble stiftet i
2005 og har i dag mer enn 280 organisasjoner som medlemmer
som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over
hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er
minoritetsorganisasjoner.
Fakta om frivillig sektor i Norge
 Over 80.000 lag og foreninger som gjennomsnittlig har 88
medlemmer
 84 % av befolkningen er medlem i minst én organisasjon
 Det er 10 millioner medlemskap, dvs.
gjennomsnittsnordmannen er medlem av mer enn to lag og
foreninger
 Halvparten av alle voksne gjør frivilling innsats
 I følge SSB er verdiskapningen i frivillig sektor på 101
milliarder kroner i året (tallet er fra 2010)
Trender i frivilligheten
 De store ideologiske folkebevegelsene stagnerer og går
tilbake
 Lokale organisasjoner vinner terreng
 Det er en svakere sammenheng mellom medlemskap og
frivillig innsats enn tidligere
 Frivilligheten blir yngre, mens «den harde kjerne» aldrer
 Minoritetsbefolkningen deltar sjelden i de tradisjonelle
norske organisasjonene

Tredje og siste bygdebok fra Rømskog er nå til salgs

BIND 3 Kulturhistorien fra 1902 inn i 2000 kr 500,BIND 1 Bosetnings- og næringshistorie kr 500,BIND 2 Kulturhistorien fra de eldste tider frem til 1902 kr 400,ALLE TRE BØKENE KR 1000,Bøkene kan kjøpes og bestilles i resepsjonen ved
Rømskog kommune, tlf. 69 85 91 77.
postmottak@romskog.kommune.no
Kan kjøpes på biblioteket
Mandag og torsdag 12.00 – 18.00

Torsdag 23.01.2014
Kl. 18:00, Frost 2D (norske stemmer)
Aldersgrense:
Fra studioet bak 2010s "To på Rømmen" og årets
"Rive-Rolf", Walt Disney Animation Studios, kommer
Frost (Frozen), det mest vågale og morsomme
eventyret på kino.

Åpningstider:
Mandag kl. 09.00-15.30
Lunsjpause kl. 11.00-11.30
Torsdag – etter timeavtale
Post/giroer kan leveres i girokasse ved minibanken

Rømskog Multiservice
Vil du ha hjelp med snømåking, trefelling, vedkløyving eller andre
småjobber? Ring Rømskog Multiservice. 959 80 329 (Nils), 954
45 169 (Tom) eller 414 37 665 (Roald).
Byttedag
FAU ved Rømskog skole arrangerer byttedag for skolen +
stjerneklubben i barnehagen. Man kan bytte eller selge/kjøpe
vinterutstyr, dresser og sko for en billig penge.
Lørdag 11. januar fra kl. 12-16 i gymsalen.
Manon Vijlbrief – 988 20 840
Frimarked
I gamle spisesal 15/2 kl. 12.00-15.00
Har du klær, leker, ting som du vil selge? Strikker, hekler eller syr
du? Baker du eller vil du bare vil bli kvitt no?
Påmelding for bord og betaling 50,- til «Hos Aileen» senest 1.
februar.
Har du spørsmål? Ring Aileen 46797919 eller Nina 97689243
Hjertelig takk
Vi på Eldresenteret takker for gaver, blomster og hilsener i året
som har gått. Ikke minst takk til alle som stikker innom på besøk,
det setter vi pris på.
Med ønske om et fredfullt nytt år fra oss alle – hilsen Bjørg.

Lag og foreninger
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter mandag 6. januar kl. 18.30.

Rømskog Pensjonistforening
Møte i Gamle spisesal 9. januar kl. 18.00 Utlodning og
bevertning. Vel møtt!
Torsdag 30. januar kl. 11-13.00 møtes vi på kafeen.
Årsmøtet blir 6. februar.

Stemningen turlag
Mandag 27. januar 2014
Ut på tur kl. 18:30 Frammøte ved kommunehuset

17. mai komitéen 2014
I 2014 feires det 200 års jubileum for Grunnloven. Derfor er det
viktig at kommende års 17. mai-komité møtes tidlig på nyåret.
Det er Rode 4 som har ansvaret - Tørnbykroken.
Møtetid: Onsdag 15. januar klokken 19.00.
Sted: Gamle spisesal/Kommunehuset.

PLUS
Ungdomskoret PLUS starter opp igjen 10. januar kl. 19.00.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!
Går du i 7. klasse er du nå velkommen til å starte som aspirant.
Etter øvelsene er det Night Break, kafé i kjelleren, der det går an
å kjøpe godteri og brus. Noen ganger serveres det også litt mat
av ymse slag. Kom som du er 

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Hva
Søndag 05.01 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Mandag 06.01 18.30 Eldresenteret
Hyggekveld Støtteforeningen
for Eldresenteret
Torsdag 09.01 18.00 Gamle
Møte i Pensjonistforeningen
spisesalen
Fredag 10.01 19.00 Bedehuset
PLUSøvelse
Fredag 10.01 21.00 Bedehuset
Årsmøte i ungdomsforeningen
Lørdag 11.01 12.00 Gymsalen
Byttedag
Lørdag 11.01 19.30 Bedehuset
Årsmøte i misjonsforeningen
Søndag 12.01 11.00 Kirken
Gudstjeneste med Lilleaasen
Søndag 12.01 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Torsdag 16.01 20.00 Gymsal
Aerobic
Fredag 17.01 20.00 Bedehuset
Night Break med Marcus
Olsson
Lørdag 18.01 19.30 Bedehuset
Møte med Marcus Olsson og
sang av brødrene Ottosson
Søndag 19.01 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Torsdag 23.01 18.00 Gymsalen
Kino: Frost 2D
Fredag 24.01 19.00 Bedehuset
PLUSøvelse
Lørdag 25.01 19.30 Bedehuset
Møte med Geir Johannessen
og sang av Ingvild F. Labråten
Søndag 26.01 11.00 Kirken
Gudstjeneste med Giljebrekke
Søndag 26.01 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Mandag 27.01 18.30 Kommunehuset Ut på tur med Stemningen
Turlag
Torsdag 30.01 11.00 Hos Aileen
Pensjonistforeningen
Torsdag 30.01 20.00 Gymsalen
Aerobic

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

