Ordføreren har ordet
Rømskogs perle og bolyst!
Både på internett og i brosjyrer står Rømskog omtalt som Østfolds perle. Her siktes det trolig
til naturgitte forhold. Dette kan vi vel være enige i, men skal inntrykket forbli det samme i
framtida bør vi nok hjelpe naturen litt. Da er bevaring av kulturlandskapet viktig. Beitedyrene
hjelper oss ikke på langt nær så mye som tidligere. Derfor oppfordrer jeg alle grunneiere til å
rydde der det er naturlig og riktig, slik at bygda ikke «gror igjen».
Jeg skulle ønske at Rømskog som bokommune også kunne blir omtalt som en perle. Vi har
gode basistilbud som barnehage, skole, skolefritidsordning, et differensiert tilbud i
eldreomsorgen og kulturhus. Men kan vi gjøre noe mer for trivsel og trygghet i nærmiljøet
vårt? Dersom bygda ikke er tilstrekkelig attraktiv som bosted, hva mangler den?
I dag deler folk stort sett livet sitt i tre: 1/3 jobb/skole, 1/3 søvn og 1/3 fritid.
Innbyggerundersøkelsen vår fra 2012 viser at jobbtilbud i kommunen blir sett på som
nødvendig for å bosette seg, men ikke tilstrekkelig. Det ble lagt stor vekt på natur og
fritidstilbud, botilbud, sosiale forhold og trygge oppvekstvilkår. Det viktigste er at det er jobber
i distriktet, slik at folk kan krysse kommunegrensen begge veier i forhold til sin utdannelse og
kompetanse.
Etter 4 år med vekst i folketallet, gikk det betydelig tilbake i 2013. Fra å være 691 innbyggere
i januar 2013 er vi 672 i januar 2014. Dette får store økonomiske konsekvenser.
Overføringene fra staten er sterkt knyttet opp mot folketall. Rømskog har mange innbyggere
med grå hoder. Naturlig og flott, men balansen i alderssammensetningen må opprettholdes. .
Den sikreste måten er at flere unge velger å bosette seg her. I prosjektet «Bolyst» vil det i
2014 og 2015 jobbes med nettopp dette. Her vil vi ha fokus på ungdom, integrering og
tilflytting.
Forskning peker på hva som er suksessfaktor for å utvikle gode oppvekstmiljø; det er der
innbyggerne har et sterkt ønske om å prege sitt eget nærmiljø. For å få til et oppvekstmiljø
preget av trygghet og trivsel, må naboene kjenne hverandre, de må føle tilhørighet til
lokalsamfunnet og ha et ønske om selv å bidra til å utvikle gode fellesskap.
For å opprettholde dette kreves det at vi alle stiller opp og engasjerer oss. Mange gjør mye
for å gi bygda liv og trivsel, er med på å forme den til et godt sted å vokse opp. Gir barna en
ballast av «røtter», kultur og kjærlighet til hjembygda.
Neste år er det kommunevalg, og partiene skal i løpet av året inn i en nominasjonsprosess.
Det å være med i kommunestyret eller et utvalg tar selvfølgelig litt av fritiden, men det gir
også mye tilbake. Det er både lærerikt og interessant å være med å forme bygda si. Her kan
tanker og gode ideer bli realisert. De gode opplevelsene fra hjemstedet, som bygdas unge
tar med seg når de forlater barndomshjemmet, er viktig for Rømskogs framtid.
Derfor utfordres vi som innbyggere, foreldre, naboer, folkevalgte eller ansatte: Skal vi i
fellesskap skape «det gode oppvekstmiljø» i Rømskog. Det tror jeg vil være et viktig bidrag
til befolkningsutvikling i kommunen vår. Og det vil gjøre bokommunen Rømskog til en perle.
Takk til alle som gjør en fantastisk innsats i dag!
Hilsen Kari P

