RØMSJINGEN
Mars 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 – 97 51 92 26
Alle hverdager kl. 09.00-15.30
Helsesøster:
Onsdag kl. 09.00-15.30
Mandag kl. 09.00-15.30 (oddetall)
Barnevernsvakt i Indre Østfold
(utenom kontortid) 91 38 92 93

Foto: Nils Nilssen

Vårbekkens lengsel

Lege – tlf. 69 85 90 85
Mandager kl. 12.00-17.00
Onsdager kl. 09.00-12.30
Åpen time onsdager kl. 10-11

Jeg ser en bekk som
venter på våren
og et tykt isflak som
gjerne vil holde bekken nede.
Tvinge den tilbake i
vinterens taushet.

Gjensidige:
1. og 3. onsdag kl.14.30-17.00
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag 09.00-15.30.
Torsdag etter avtale
Spisepause kl. 11.00-11.30

Bekken vil ut i verden,
treffe likesinnede
og fremmede.
Fosser og juv,
stille, rolige viker.
Ende i evighetens hav,
der taushetsplikt er erstattet
med ro, glede og balanse.

Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
92430087
80080000
55553333
116117

Dit vil bekken en gang finne frem.
I frihet og fred,
kjærlighet og aksept.
Februar 2014/ Solfrid Nikolaisen
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Ordføreren har ordet
Rømskogs perle!
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 bli
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.
2

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 og 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!
Helt til slutt vil vi gjerne takke Solfrid Nikolaisen for hennes
innsats for biblioteket gjennom 7 år, og ønske lykke til videre.
Hilsen Kari P

Kommunal informasjon
Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no
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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. Bolystmedarbeider
Marianne Heen treffes på tlf. 489 95 238, og på kommunehuset
tirsdager kl. 13.00-15.00.
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Kommunale møter:
Møte i Råd for oppvekst og omsorg torsdag 27.
februar kl. 18.00 på eldresenteret.
Formannskapsmøte mandag 3. mars kl. 18.00 på
kommunehuset
Kommunestyremøte torsdag 20. mars kl. 18.00 på
kommunehuset

Informasjon om eFaktura - Rømskog kommune
Du kan benytte eFaktura på våre fakturaer
For en tid tilbake åpnet vi for at dere har muligheten til å få fakturaer fra
oss på eFaktura. Har du ennå ikke inngått denne avtalen, så ønsker vi å
minne deg på følgende fordeler:







Du slipper å taste KID-nr, beløp og kontonummer
Den lagres i nettbanken
Kan varsles på e-post
Du må godkjenne betalingen i nettbanken før den blir betalt
Kan kombineres med Avtalegiro
Kan betale hvor som helst f.eks. på reise, da du ikke er
avhengig av å ha papirfakturaen
 Mindre papir, og du sparer miljøet
 Mange tilbydere av eFaktura
Hvordan komme i gang:
 Logg på nettbanken
 Finn aktuelle tilbydere av eFaktura
- Gå til Betaling og Betalingsavtaler
- Finn aktuelle eFakturaer
 Aktiver eFaktura-avtalene på de “leverandørene” som du
ønsker å opprette
 Du trenger et referansenummer, for våre fakturaer er det:
00+sekssifret kundenummer (finnes på fakturaen)
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Barnehage- og SFO-opptak 2014/2015
Fristen for nye søkere å søke om plass i barnehagen og SFO
2014/2015 er 1. april 2014.
De som har plass inneværende år behøver ikke å søke, de får
automatisk tildelt den plasstypen de har. Eventuelle ønsker om
endret plass må det gis beskjed om.
Søknadspapirer og informasjon finner du
- på www.romskog.kommune.no
- i barnehagen/SFO
- på kommunehuset
- på oppvekstkontoret
For ytterligere informasjon om barnehagen kan henvendelse skje
til styrer i barnehagen på e-post til
unni.degnes@romskog.kommune.no eller på tlf. 907 28 703.
For SFO-spørsmål kontaktes rektor ved skolen på
skolen@romskog.kommune.no eller på tlf. 982 67 640.

Nye utleieregler - kommune/kulturhus fra 1. April 2014
1. Gamle spisesal og festsal leies heretter ikke ut onsdager og
fredager. Utleien på ukedager skal avsluttes kl. 22.00, og det
vil bli låst av vakt.
Utleie av gamle spisesal og festsal lørdager og søndager blir
som tidligere, men det er ingen "vakt" lenger, så nøkkel må
hentes på kommunehuset i åpningstiden. Det vil da bli
utarbeidet en leieavtale.
2. Utleie av gymsal til lag/foreninger fra mandag til fredag vil bli
som tidligere, men dersom utleien skjer på dager da det ikke
er "vakt", vil gruppeansvarlig få utlevert nøkkel.
Utleien skal avsluttes kl. 21.30.
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Ledige sommervikariater 2014
I helse- og omsorgstjenesten er det ledige ferievikariater i
perioden 23.6 – 4.8.(uke 26 – 31).
Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere,
helsefagarbeidere og assistenter til pleie, kjøkken, renhold,
boveiledertjenesten og hjemmehjelpstjenesten.
Studenter innen helse- og omsorg er velkommen til å søke. Assistenter må
være over 16 år.
I tjenesteområde "Utvikling" trenger vi ferievikarer til gressklipping og
annet vedlikehold i perioden 7.-25.7 (uke 28-30).
Skoleungdom over 18 år er velkommen til å søke.
I kultur trenger vi Sommerkoordinator på Kurøen bygdetun i 100 %
stilling fra 9.6 –10.8. (uke 24-32).
Stillingen har ansvaret for innkjøp, styre utleieaktiviteter og leieavtaler,
holde orden og ikke minst være behjelpelig ovenfor lag og foreninger.
Stillingen kan dekkes av en eller flere personer.
Til stillinger ønsker vi deg som ser muligheter, er kreativ, fleksibel og
samarbeidsvillig. Personlig egnethet vektlegges. Vikarer som kan jobbe
mest mulig av sommeren vil bli foretrukket.
Det må stå i søknaden når du kan jobbe, og hvilke vikariat du søker.
Vi kan tilby et positivt og stabilt arbeidsmiljø med varierte oppgaver.
Ansettelse på vanlige vilkår.
Minstelønn:
Assistenter lønnes fra kr. 262.100 – 331.400 i hel stilling
Hjelpepleiere/ Helsefagarbeidere m / fagbrev lønnes fra kr 302.700 358.800
Sykepleiere/ vernepleiere lønnes fra kr. 350.900 -402.000
Nærmere opplysninger om stillingene:
Helse og omsorg:
ass. helse- og omsorgsleder Åshild Ringsbu tlf. 982 67 627 eller
avdelingsleder Wenche H. Trydal 982 67 667.
Utvikling: tjenesteleder Kjell Flenstad tlf. 900 62 507.
Kultur: kulturleder Elizabeth Wirsching tlf. 476 23 744.
Søknad med attestkopier og CV sendes til
postmottak@romskog.kommune.no
Søknadsfrist 21.03.2014
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Posten Norge forenkler strukturen for
innleveringspostkasser
Posten Norge har hatt en totalgjennomgang av alle
landets røde innleverings-postkasser, og ser at en
del av kassene er lite i bruk.
Fra 17. mars og fram til påske vil de ta en opprydding i antall
kasser og plassering av disse. Kasser som fjernes eller flyttes vil
bli merket senest 14 dager før endringen.
Som et ledd i forenklingen vil de gule innleveringspostkassene bli
fjernet. All post skal i fremtiden leveres i røde kasser. Alle
innleveringspostkassene er merket med frister, som for enkelte
postkasser kan bli noe endret.
Spørsmål kan rettes til Postens kundeservice telefon 04045.

Konfliktdempende tiltak – rovvilt
Fylkesmannen har bevilget midler til informasjonstiltak for å
forebygge frykt for rovdyr i Rømskog. Noe av midlene er brukt til
utsending av brosjyren "Å leve med ulv". Det er bevilget midler til
foreningen Østante som etablerer et nytt turmål: Langmåsa-stua.
Det er fortsatt midler igjen, og hvis din forening ønsker besøk av
Åsmund Fjellbakk fra Fylkesmannen; ta kontakt med kommunen.
Informasjonstiltak i forhold til barn og unge prioriteres.
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Nyhetsbrev fra Regionalpark Haldenkanalen
Da er vi inne i februar og dagene blir lysere og lysere.
Handlingsplanarbeidet går videre, og en god nyhet er at alle de
næringsdrivende aktørene innenfor opplevelsesnæringen og deler av de
kommuneansatte i Regionalparkens fem kommuner (Aurskog-Høland,
Rømskog, Marker, Aremark og Halden) nå får tilbud om
service/vertskapskurs. Mange er bevisst på hva god service er, men det er
alltid bra å bli minnet om ting og få en oppdatering. Dette er også en god
mulighet å treffe andre som driver næring, og dermed en mulighet til å
skape godt samarbeid mellom ulike aktører. En annen viktig hensikt er at
alle dere som deltar også skal tenke på at dere er ambassadører for denne
nydelige regionen som dere bor og/eller har deres virksomhet i. Invitasjon
kommer etter hvert.
Så kom det en del snø, men vinteren varte ikke så lenge og ble ikke så
snørik og kald som vi ønsket. Dette medførte at både skøytefestivalen på
Setskog og isfiskekonkurransen på Ørje dessverre ble kansellert.
Det har vel derimot blitt en del titting på TV og OL-konkurransene.
Regionalparken ønsker å gratulere en OL-vinner som tok gull - Ola Vigen
Hattestad kommer nemlig fra Ørje, Marker kommune. Vi gleder oss på
hans vegne.
I mars er det mange koselige arrangementer i Halden på Brygga kultursal,
se arrangementskalenderen på hjemmesiden vår:
www.haldenkanalen.org. Et annet morsomt arrangement er på det
nydelige stedet Rømskog SPA & Resort, lørdag 22. mars er det 50tallsparty.
Så hva har du for planer for våren og sommeren? Liker du padling? Bli
med på kanalturen som arrangeres av Halden padleklubb sammen med
Haldenkanalen Kanalselskap. Turen går 31. ,mai - 1. juni. Les brosjyren og
få inspirasjon om ulike aktiviteter som tilbys i Regionalparken. Denne
brosjyren kan leses på vår hjemmeside: www.haldenkanalen.org Følg med
på vår hjemmeside og vår Facebook-side. Lik og del Facebook-siden slik
at vi sprer det gode budskapet om denne fantastiske regionen. Hjertelig
velkommen!
Beste hilsen Elisabeth Dammyr
Haldenkanalen Regionalpark
+47 93 85 84 57
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Nytt fra biblioteket

KULTUR- OG BOKKAFE
DEN GODE BOK
MANDAG 3. MARS kl. 18.00 – 19.30
Har du lest en bok du ville anbefale til andre?
Ta den med deg – kanskje vi kan starte en lesering
Informasjon om nye bøker og ny satsing for biblioteket.

KUNSTNERE OG KUNSTHÅNDVERKERE
MANDAG 31. MARS kl. 18.00 – 19.30
Til deg som driver med kunst i en eller annen form; foto, smie,
maleri, tegning, treskjæring og mye mer…
Kan vi skape en arena for kunst og kunsthåndverk her i
Rømskog? KULTUR inviterer til høyt- tenkning om bruken av
Trosterud Skolemuseum og Kurøen.
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KURS - BÅTFØRERPRØVEN
RØMSKOG 25. TIL 27. APRIL 2014
Båtførerprøven er obligatorisk for alle som er født 1.1.1980 og
senere, og skal føre en fritidsbåt med en motorytelse over 10hk
og oppnå større fart en 10 knop, eller lengre enn 8 meter.
Du må ha fylt 14 år før du kan avlegge Båtførerprøven, men du
må ha fylt 16 år før du får utstedt Båtførerbeviset.
Du kan nå ta kurs til Båtførerprøven her på Rømskog,
arrangert av AOF Indre Østfold
Start: fredag 25.4 kl. 18.00 – 21.00, lørdag 26.2. kl. 09.00 – 16.00
og søndag 27.2. fra kl. 09.00 – 16.00. Elektronisk eksamen
avtales med deltakerne.
Kursavgiften er kr. 1990,- i tillegg kommer det utgifter til lærebok,
kart og parallellforskyver.
AOF kan skaffe til veie utstyr til ca kr.765,- .
Prøven til norsk test koster kr. 625,- pluss passbilde.
Kurssted: Fritidsklubbens hus vis a vis Normeka
Les mer om Båtførerprøven på www.norsktest.no
Ved påmelding og info fås ved henvendelse til AOF i tlf. 958
60 006 eller 69 13 04 10. Gå inn på vår hjemmeside
www.sarpsborg.aof og registrer din påmelding under
Båtførerprøven – Rømskog.
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BYGDEKINOEN
Torsdag 6.mars
Kl. 18.00 LEGO filmen (2D, norsk tale)
Selv den mest ordinære kan bli alles helt! LEGO®filmen er det
første animerte eventyret laget for kino, bygget på de kjente
lekeklossene.
Vi følger Emmet, en helt vanlig og gjennomsnittlig LEGO® figur.
Ved et uhell blir han utpekt som den mest ekstraordinære
personen av alle og nøkkelen til å redde verden. Han blir dermed
rekruttert til et brorskap av ukjente for å dra på et spennende
oppdrag og stoppe en grusom tyrann. Dette blir en episk reise
som Emmet er fullstendig og latterlig uforberedt på.

Kl. 20.00 Kraftidioten
Nils brøyter en stripe sivilisasjon gjennom ødemarken - en
stifinner som leter etter den samme stien hver gang. Han er
svensk, men så norsk det går an å være. Uten å være norsk. Nils
utnevnes til Årets Borger. Det er en stor dag. Samme kveld blir
sønnen tatt av dage. Myrdet for noe han ikke har gjort. Nils vil ha
hevn. Og rettferdighet. Han hevner. Blod for blod. Men det er ikke
nok. Han vil ha sønn for sønn. Det vil veganergangsteren Greven
også, som ikke kan forestille seg at det er andre enn
Serbermafiaens Papa som står bak nedbemanningene.

29. mars kl. 17.00 i gymsalen på Rømskog blir det
ungdommens lokale kulturmønstring 2014!
Dørene åpner kl.16.30 for publikum
Velkommen alle sammen! (gratis inngang)
Vi minner om påmeldingsfrist 21.mars til dere som vil delta på
UKM-Rømskog! (alle som fyller 10 år i 2014 og opp til 20 år kan delta)
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Noen kjenner kanskje igjen
disse typene her??
Som et tiltak i trosopplæringsarbeidet
inviteres det til KIRKEROTTE-TEATER
i Eidsberg kirke søndag 2. mars kl. 17.
Gratis inngang.
Anbefalt alder er fra 4 år og oppover.

Unionsmarathon 10 år!
5. juli er datoen for årets Unionsmarathon. I år er det også 10
årsjubileum for dette arrangementet, og det vil vi gjerne feire
sammen med deg. Den beste jubileumsgaven vi kan få er å slå
fjorårets deltagerrekord! Distansene blir som tidligere år, både
hel- og halvmaraton, 10 km og barneløp. Så opp av godstolen og
finn frem joggeskoa, det er fortsatt god tid igjen til å fikse på
løpsformen
Har du lyst til å være med på dette arrangementet, men føler at
løping ikke helt er din greie, da er funksjonær-jobben kanskje noe
for deg. For at arrangementet skal kunne gjennomføres er vi
avhengige av våre grønnkledde funksjonærer. Dere som har
bidratt på denne måten tidligere år, kan være stolte. Hvert år får
vi tilbakemeldinger fra løperne om hvor fornøyde de er med
servicen ute i løypa. Så, har du lyst til å være med, ta kontakt
med Irja Helene Norheim på 92210060.
Du kan holde deg oppdatert på vår nye hjemmeside
www.unionsmarathon.no eller følge oss på facebook.
Vi sees på Kørren 5. juli.
Styret i Unionsmarathon
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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 3. mars kl. 18.30.

Årsmøte i Rømskog idrettslag, tirsdag 4. mars kl.19.00
i Gamle spisesal på kommunehuset.
Vel møtt!
Styret
Våre sponsorer

Nordre Rømskog JFF
Husk årsmøte onsdag 5. mars kl. 19 i Gamle spisesal
på kommunehuset. Årsmøtesaker og litt til.
Leder i Østfold fylkeslag Gunnar Borgen kommer også.
Velkommen.

Rømskog Pensjonistforening
Møte i Gamle spisesal torsdag 13. mars kl. 18.
Vi får besøk av "Enklere liv".
Bevertning. Utlodning.
Møtet er åpent for alle. Velkommen
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Stemningen turlag
Mandag 23. mars "Ut på tur" kl. 18:30.
Frammøte ved kommunehuset

"Kokkekamp" UF
Ungdomsforeningen inviterer til "kokkekamp" på
bedehuset fredag 28. mars kl. 20. Det vil bli flere lag
som konkurrerer og en jury som vil kåre vinneren 
Påmelding på UFs facebookside eller til Ingvild/Elin B.
Kiosken vil være oppe som vanlig.
Velkommen alle ungdommer fra 7. klasse og oppover.

Rømskog bondelag
1. april kl. 18.30 arrangerer vi temakveld om jordskokk i gamle
spisesal på kommunehuset. Foredrag ved Hilde Marie Saastad.
Jordskokk er en grønnsak som var i Norge før poteten. Den har
samme bruksområder som poteten.
Det blir servering av kaffe etterpå.
Påmelding på SMS til 920 38 785 (på grunn av kaffen).
Åpent for alle. Velkommen!

Rømsjingen
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no
Fristen er den 20. hver måned.
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Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Lørdag 01.03 10.00 Skytterbanen

Hva
Skyting om Marker Sparebanks
pokal
Lørdag 01.03 19.30 Bedehuset
Møte med Anna Gustavsson og
sang av Sound of Sisters
Søndag 02.03 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Søndag 02.03 17.00 Eidsberg kirke
Teater: Kirkerottene
Søndag 02.03 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Mandag 03.03 18.00 Biblioteket
Kultur- og bokkafe
Tirsdag 04.03 19.00 Gamle spisesal Årsmøte i Idrettslaget
Onsdag 05.03 19.00 Gamle spisesal Årsmøte i Nordre Rømskog JFF
Onsdag 05.03 20.00 Gymsal
Aerobic
Torsdag 06.03 18.00 Gymsal
Bygdekino
Fredag 07.03 19.00 Bedehuset
PLUSøvelse
Søndag 09.03 15.00 Ungdomslokalet Klubbmesterskap i skyting
Søndag 09.03 17.00 Bedehuset
Sangstund med Greåker
Mannskor
Tirsdag 11.03 15.30 Gymsal
UKM Work shop
Torsdag 13.03 20.00 Gymsal
Aerobic
Lørdag 15.03 18.00 Bedehuset
India-aften med Bjørnar
Holmedal
Søndag 16.03 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Søndag 16.03 13.00 Sporthallen
KRIK i Töcksfors
Tirsdag 18.03 14.00 Gymsal
UKM Work shop
Torsdag 20.03 20.00 Gymsal
Aerobic
Fredag 21.03 19.00 Bedehuset
PLUSøvelse
Lørdag 22.03 10.00 Skytterbanen
Skyting om klassemedaljene
Søndag 23.03 18.00 Rømskog kirke Gudstjeneste med Lilleaasen
med utdeling av "dåpsengler"
Mandag 24.03 18.30 Kommunehuset "Ut på tur" Stemningen Turlag
Tirsdag 25.03 15.30 Kulturhuset
UKM Lokalmønstring
Torsdag 27.03 20.00 Gymsal
Aerobic
Fredag 28.03 20.00 Bedehuset
UF arranger "Kokkekamp"
Lørdag 29.03 17.00 Kulturhuset
UKM Lokalmønstring
Lørdag 29.03 19.30 Bedehuset
Møte med "Enhet" fra Arvika
Søndag 30.03 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Mandag 31.03 18.00 Biblioteket
Kultur- og bokkafe
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