RØMSJINGEN
Juni 2015

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
Lege – tlf. 69 85 90 85
Mandager kl. 12.00-17.00
Onsdager kl. 09.00-12.30
Åpen time onsdager kl. 10-11
Gjensidige: 69810180
Etter avtale
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag 09.00-15.30.
Torsdag etter avtale
Spisepause kl. 11.00-12.00
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Perspektiv
”Mennesket vokser i livets strid,”
heter det velberget
blant folk som har striden bak seg.
Ska’ lure på dét…
Sjøl har jeg faktisk minket;
Snart er jeg så liten at
jeg ser himmelen
gjennom lissehøla i skoa mine.
Hans Børli

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
Vi har nettopp feiret 17.mai. Nasjonaldagen er en dag vi skal minnes vår
historie, tenke over hvor godt vi har det og hva frihet og demokrati betyr for
oss. Respekten og omsorgen for hverandre er et av de viktigste
kjennetegn ved et godt samfunn. Vi har alle et ansvar for hverandre, for
andre, for lokalsamfunnet og for fremtida. Dette ble understreket så fint av
Tormod i kirken og i Bjørnar sin «tale for dagen». Tusen takk til alle som
bidro til en flott 17. mai feiring. Tusen takk til Rømskog Barnegospel som
ga oss gladsang i kirken, og til Musikkorpset som spilte på Klinten, i toget,
ved Eldresenteret og på Kommunetoppen.
I juni skal vi behandle årsmelding og årsregnskap for 2014. Årsmeldingen
er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret om 2014. Her formidles
informasjon om ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene kommunen
leverte til innbyggerne. Vi gikk med et regnskapsmessig overskudd på 1,5
mill kr. Brutto driftsresultat var negativt, men netto driftsresultat i % av
brutto driftsinntekter ble 3,9%, som er over departementets anbefalte 3%.
Rømskog har hatt positivt netto driftsresultat hvert eneste år siden 1994!
Det gode samarbeidet med Aurskog-Høland og Marker og Aremark, samt
eierskap i interkommunale selskaper er avgjørende for å kunne levere alle
tjenester innbyggerne trenger. 2014 ble et år med stabilt folketall.
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 viser at
innbyggerne er godt fornøyd med kommunen som bokommune. Det
skapes arbeidsplasser lokalt, og ledigheten var lav.
Rådmannen anbefaler årsmeldingen for 2014, den gir et dekkende bilde av
den innsats som politikere, medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og frivillige
har lagt ned til beste for kommunens innbyggere i løpet av året.
Vi har mange og svært viktige saker til politisk behandling i juni. Noen av
sakene er: Hovedplan vann og avløp, bygging av utleiebolig, bosetting av
flyktninger, effektiviserings og innsparingstiltak, kommunereformen,
Sandemskolen, utvidelse av aksjekapital Rømskog Næringsselskap AS.
Kjære sambygdinger, venner og medmennesker. Vær delaktig og
engasjert. Vi må ta vare på hverandre, bygda vår og kommunen vår, som
ble understreket så fint i talene på 17. mai.
«Den største faren i et rikt samfunn er likegyldigheten. At vi ikke bryr oss
om noe annet enn oss selv og vårt eget», leste jeg nettopp. Vis at du
setter pris på dem du har rundt deg. Det koster ikke så mye, men betyr all
verden! For meg står feiringen av 17. mai som en bekreftelse av tilhørighet
og samhold, mulighet for å vise at vi setter pris på det tidligere
generasjoner har skapt og hva vi har i dag. Den beste måten å forutsi
framtiden på er å skape den selv. Takk for støtte og oppmuntring! Kari P

Kommunal informasjon: Kommunestyremøte 11. juni kl. 19.00

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!

Vaffelsteiker
Frivilligsentralen søker etter noen som kan steike vaffel/servere
kaffe på tilstelninger på Eldresenteret. (klessalg, lesestund ol.)
Frivillig
Kunne du tenke deg å hjelpe noen med praktiske gjøremål?
Som å bære ved, frakte vekk glass/papir, sette frem/rydde bort
utemøbler, kjøre ut brev og ellers andre små oppdrag?
Ta kontakt!
Rømskog Seniornett
Velkommen til deg som ønsker å lære mer om data,
og til deg som har litt data-kunnskap og vil dele det med andre!
Seniornett har treff på kulturhuset i gamle spisesalen
Torsdager i oddetalls uker kl.12.00 -13.00 (4/6-18/6)
(ingen treff i juli) oppstart torsdag 13. aug.
Tukuelva kultursti
Dugnadsryddingen fortsetter på mandager mellom 12 og 14.
Frammøte foran kafeen på skoletoppen. Enkel servering til
slutt. Hansker og ryddesakser finnes for utlån. Har du ei
motorsag er det supert, men verneutstyr må du ha med sjøl og
bruk skjer på eget ansvar.
For spørsmål om jobben kan prosjektleder Helene Jovall Dahl
kontaktes på tlf: 95702785 eller mail: heda@tertitten.com
Bli med
Frivilligsentralen 98267628
Ann Kristin Lorentzon

Behovsprøvet feiing
Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av
skorsteiner / piper og tilsyn i boliger. Feiing er i dag behovsprøvd.
Det betyr at vi de siste årene har kartlagt hvordan det fyres, hva
det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein / pipe.
Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette. Det skal feies så ofte
som nødvendig, minimum en gang hvert fjerde år.
Fyringsanlegg
Med fyringsanlegg menes: Ildsted, sentralvarmekjele eller
varmluftsaggregat der varme produseres ved forbrenning av fast,
flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og
eventuelt matesystem for brensel. Tilsyn av fyringsanlegg skal
foretas hvert fjerde år. Det feieren sjekker ved tilsyn er:
 Skorstein
 Ildsted
 Dokumentasjon på kvalifisert oppføring av ildsted
Feieren skal også informere om gode fyringsvaner, krav til
slokkeutstyr og røykvarsler i tillegg til generell
brannverninformasjon. NRBR
BIBLIOTEKET HOLDER ÅPENT MANDAGER I JULI MÅNED,
FRA 12.00 TIL 18.00. TORSDAGER STENGT.

NB! Hvis du skal ha noe med i Rømsjingen for
august må det settes inn i juliutgaven, da
augustutgaven utgår.
RØMSKOG KULTURSKOLE
Fristen for å søke om plass for skoleåret 2015/2016 er
19.06.15
Søknad med informasjon finner du på
- www.romskog.kommune.no
- på oppvekstkontoret (Rømskog skole)
- på kommunehuset (resepsjonen)
- på biblioteket
Søknad sendes Rømskog kommune, Kulturskolen, 1950 Rømskog eller
som e-post til postmottak@romskog.kommune.no

BRUKERUNDERSØKELSE
Rømskog kommune skal gjennomføre en brukerundersøkelse i
hjemmebaserte tjenester innen helse og omsorg.
Det gjelder deg som mottar hjemmehjelp/ praktisk bistand og
hjemmesykepleie. Hensikten med undersøkelsen er å få vite om dere som
mottar pleie- og omsorgstjenester er fornøyde eller har forslag til
endringer. Du vil motta et brev i posten og du kan svare på papir eller på
nett, det er valgfritt. Undersøkelsen vil vare fra 5.juni – 22.juni. Din
besvarelse vil bli behandlet anonymt overfor tjenesten du svarer for og
andre utenforstående. Vi oppfordrer så mange som mulig til å svare slik at
vi kan få så mange synspunkter som mulig. Lykke til med besvarelsen!

Rømskog Kulturskole inviterer til sommeravslutning!
9.6 kl. 17.00 er det forestilling og utstilling i gymsalen.
Dans & Drama gruppa og Kreativt Arbeid-gjengen ønsker stort
publikum! En liten pause med kaffe, og noe å bite i blir det også.
Alle er hjertelig velkomne!

«Prosjektstøtte 2015».
Kommunen har kr 30 000 kroner til å støtte lokale kulturinitiativ og
prosjekter.
Det gjelder enkeltpersoner så vel som lag og foreninger. Kriterier for å
søke er
1. en beskrivelse av prosjektet
2. at det legges ved et budsjett med maks støttebeløp kr 5 000.
3. kontaktperson med postadresse, emailadresse og kontonummer.
Søknadsfristen er 28.8.15
Søknad sendes til: postmottak@romskog.kommune.no

Lag og foreninger
Tukuelva kultursti
Stien er et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, Rømskog kommune,
Nordre Rømskog Jeger og Fisk, Rømskog Idrettslag og Rømskog
Historielag. Ca. 5 km av traseen til Tukuelva kultursti er nå ryddet på
dugnad. . Det gjenstår fortsatt en god del arbeid med klopper og
finrydding for at vi skal kunne si oss ferdige, men etter at nesten 100 par
bein vandret traseen den 14 mai , er det iallfall ingen tvil om hvor stien
går! Da det har regnet en god del den siste tida er det nødvendig med
vanntett fottøy. Traseen mellom Nylenda og Vest- Trandum er påbegynt
og blir forhåpentligvis ryddet i løpet av året. Vi holder også på med å samle
informasjon om kulturminnene langs elva, og info- tavler om disse vil
komme opp etter hvert.
Del I av stien er ca. 4 km og går fra Gropa, fylkesdelet mellom Akershus
og Østfold, og til Nylenda. Stien er merket med røde merkebånd, og rett
etter start finnes ei postkasse med kart over traseen. Mindre grøfter må
forseres underveis, men terrenget er lettgått og over alle bekker finnes
klopper. Beveren er aktiv i dette området for tida, og stadig byr han på nye
overraskelser i form av trær som er felt siden dagen før. Det må vi ta som
det kommer!! Ved Klubbtjenn går stien på bru over elva og fortsetter i
myrlendt og noe fuktig terreng det siste stykket fram til Nylenda. Derfra
må man foreløpig gå på grusveien sørover fram til RV 21 og følge
asfaltveien videre sørover ca 1 km til «lokalbrua» nedenfor kulturhuset.
Stien går videre langs elva og går ned rett nedenfor Ungdomslokalet
(grunneier ønsker ikke tilrettelegging for sti på sin eiendom de første 100
m langs elva) Elva følges sørover ca 1 km. Vis a vis Nordsteinby Camping,
på fortsatt rødmerket sti, kan man så gå over til 1814-veien (500m) og
følge denne på god sti/ vei ca 4km, fram til Kurøen, bygdetunet ved
Rømsjøen. Om sommeren er det servering der i helgen, oppstart i år er
lørdag 20.06.

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften 1.
mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret, pensjonister og
andre interesserte. Velkommen til Rømskog Eldresenter mandag

1.6 kl. 18.00.
Storviltprøve/skudd
NRJFF avholder storviltprøve/skudd, fredagene
5. juni og 12. juni kl. 18.00 på Rømskog skytebane. Vel møtt!
Rømskog skytterlag.
Tirsdag 9. juni kl. 18. Skyting om Datafatet.
Tirsdag 7. juli kl. 18. Skyting om klassemedaljer.
Velkommen til skytebanen. Styret.

Rømsjinger!
Nå har våren kommet og vi håper beina er «fulla av spring.» Vi vil derfor få
ønske et varmt velkommen til det ellevte året med Unionsmarathon. Med
både nytt påmeldings- og tidtakingssystem er vi klare for et nytt tiår med
denne konkuransen. 4. juli er datoen du må sette av, for da går
startskuddet. Du kan også i år velge mellom distansene helmarathon,
halvmarathon og 10 km. For de yngste er det barneløp. En påmelding er
bare et tastetrykk unna. Gå inn på nettsiden vår www.unionsmarathon.no
og meld deg på! Å få enda fler rømsjinger på startstreken hadde vært
artig Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringer. Vel møtt.
Hilsen Unionsmarathon

Loppis på Elvebakke 6. juni kl. 12-15
Salg av div ting, små-møbler, klær, leker.
Salg av vafler og saft. Ved spørsmål ring/sms:
Yvonne 45227076

Smørmosen Leirduebane
Leirdueskyting mandag 1.juni og mandag 15. juni kl. 18.00.
Pris pr 25 skudds serie er kr: 60,Velkommen til morsom skytetrening i flotte omgivelser
Nordre og Vestre Rømskog JFF

Tur til Østante mandag 1. juni kl. 18.30
Bli med Stemningen turlag og Bolyst til Østantehytta. Frammøte
på skoletoppen. Ta med mat og drikke. God tur!

Rømskog pensjonistforening
Grøt/spekematfest i kommunehusets gamle spisesal torsdag 18.
juni kl. 16.00. Trond Aarstad underholder. Pris kr. 100,- pr. pers.
Påmelding til Innan Taraldrud tlf. 92857259 innen 10. juni.
Kafèdag: Torsdag 25. juni (11-13)
4 dagers høsttur til Pers hotell, Gol 24-27 august.
Tirsdag: Dagstur til Flåm, båtreise Nerøyfjorden til Gudvangen.
Onsdag: En dag i Gol til egen disposisjon, med mulighet for omvisning i
Gordarike. Torsdag: Hjemreise. Besøk i Bjørneparken.
NB! Hotellet har et flott badeland.
Pris: 20-35 pers. i dobbeltrom: Kr. 4350,36-50 pers. i dobbeltrom: Kr. 3850,Tillegg for enkeltrom: Kr. 500,Opplysninger og påmelding til Thor Haugen tlf. 69859279 eller 92444002
innen 20.juli.

Aktivitetskalender
Ukedag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Lørdag
Søndag

Dato
01.06
01.06
02.06
03.06
05.06
07.06
08.06
10.06
12.06
13.06
14.06
15.06
20.06
21.06

Kl.
12:00
18:30
10:00
18:00
18:00
11.00
12:00
18:00
18:00
19:30
10:00
12:00
15:00
11.00

Hvor
Kafeen
Kommunehuset
Eldresenteret
Ungdomslokalet
Skytebanen
Rømskog kirke
Kafeen
Ungdomslokalet
skytebanen
Bedehuset
Skytebanen
Kafeen
Kurøen
Rømskog kirke

Hva
Tukuelva Kultursti
Felles tur til Langemåsåstua
Herregruppe
Ungdomsfabrikken
Treningsskyting
Konfirmasjonsgudstjeneste
Tukuelva Kultursti
Ungdomsfabrikken
Treningsskyting
Møte
Åpent elgbanestevne
TukuelvaKultursti
SOMMEREN ÅPENT
Friluftsgudstjeneste ved
kirken. Kirkekaffe. Ta med stol

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist den 20. i
måneden.

