RØMSJINGEN
Juli 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

En Sommersang
av Johan Sebastian Welhaven
Fagre Dal, lyse Sommer!
Her er Marken fuld af Blommer,
Fjorden bringer Kjøling her;
Duft og Løv til Lunden vinke,
I hvis grønne Hvælving blinke
Straaleglimt som Stjerners Hær.
Fandt jeg Dig skjult herinde,
Du mit Hjertes Tryllerinde,
Da blev Dagen dobbelt smuk;
Og da vilde Birkens Grene
Ei som nu, mens jeg er ene,
Hviske i mit Ly et Suk.
Blomsterduft, liflig Sommer,
Vift, som mildt fra Bølgen kommer,
Gyder Vemod i min Hu.
Ak, thi af et dunkelt Fjerne
Er Du skjult, min Sol og Stjerne;
I min Drøm kun skinner Du.

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
SOMMERHILSEN 2015
Nå er det St. Hans, og skolen har ringt ut for siste gang denne
sommeren. Elever og lærere har allerede startet sin sommerferie.
Jeg ønsker både elever og lærere en riktig god sommer og takker
for deres innsats i skoleåret 2014/2015. Spesielt vil jeg ønske alle
som skal begynne i 8. klasse på Bjørkelangen og de som skal
over i videregående utdanning lykke til med en ny fase i livet.
Når det er sommer blir det liv og røre på bygdetunet Kurøen! Vi
er med andre ord inne i høysesongen for aktiviteter i kommunen.
En enorm frivillig innsats legges ned i alle arrangementer og
tilstelninger. Jeg «heier på» alle ildsjelene og dugnadsfolkene, og
håper alle får den klapp på skuldra som de fortjener.
Som seg hør og bør: en oppfordring til å bruke og nyte naturen vi
omgir oss med!
2015 er friluftslivets år. En aktiv livsstil og friluftsliv gir ikke bare
gode opplevelser, men også bedre helse, humør og en mye
rikere hverdag. Her i Rømskog har vi flotte turstier, masse frisk
luft, og en meget god badevannskvalitet i Rømsjøen!
Ferie er å kunne glemme jobben med god samvittighet, leste jeg
et sted. Sommeren er tiden for å samle nye krefter. Ta vare på de
varme dagene og skape gode minner, enten man velger å
tilbringe sommeren hjemme, eller benytter anledningen til å reise
land, strand og verden rundt.
Jeg har en liten lapp på kontoret mitt hvor det står: «Evnen til å
glede seg er en evne vi må ta vare på og dyrke i oss selv.»
For å få den rette innstillingen må vi faktisk øve oss. Det gjelder
å åpne øynene for de små gledene i hverdagen. Og de er ofte
flere enn vi tror, for gleden har jo så mange ansikter. Kanskje vi
kan glede noen med en god historie, et lunt smil eller en
kaffekopp. Det aller viktigste er at vi tar vare på hverandre.
På vegne av oss politikere vil jeg takke alle ansatte og alle
innbyggere som hver dag bidrar til Rømskogs beste! Inntil videre
– nyt sommeren!
Kari P

Kommunal informasjon
Mandag 31.8 kl. 18.00

Formannskapet

Hyttemøte på Kurøen lørdag 29.august kl. 13.00
Kommunen inviterer hytteeiere i Rømskog til kaffe, vafler og
informasjonsutveksling denne lørdag. Velkommen!
Innflyttertreff på Kurøen lørdag 29.august kl. 15.00
Bolyst inviterer nye innbyggere til kaffe, vafler og hyggelig prat.
Velkommen!
Takk til Historielaget for miniutstilling på Kurøen i sommer!
Hver tirsdag møttes historielaget på biblioteket for å planlegge
sommerutstillingen på Kurøen med tema: Skogsdrift og
husholdning - gjennom foto og redskap. Fotografier skulle finnes
frem og dertil egnet liten tekst. Redskaper skulle klargjøres også
disse med en liten tekst. Alt dette blir å se på Kurøen i sommer,
på stabburet, i fjøset og i hovedhuset. Utstillingen er åpen hver
helg i sommerferien. Vi retter en stor takk til historielagets
flittige, kompetent og trivelige gjeng for denne innsatsen!
Kulturkafe søndag 19.juli på Kurøen
Trekkspillkonsert med Trond Aarstad klokken 14.00, velkommen!
Skolestart 18.august
Skolen starter opp igjen etter sommerferien tirsdag 18.8.
2.-7. klasse begynner kl. 8.00, 1. klasse møter utenfor skolen
kl. 08.45. Vi ønsker alle nye og "gamle" elever velkommen til et
nytt skoleår!
BIBLIOTEKET holder åpent mandager i juli måned, fra 12.00 til
18.00. Torsdager stengt.
Marker Sparebank har sommerstengt i uke 28 og 29

Legekontoret har stengt i uke 32 og 33

Bredbåndsprosjektet
Kommunen sendte for en tid siden ut en forespørsel for å lodde interessen
for fiber i kommunen. Det har kommet svært mange positive
tilbakemeldinger, slik at vi har et godt grunnlag for å gå videre.
Vi har nå gjort en kartlegging av alle innkomne svar og sammen med
Romerike Bredbånd vurdert og kostnadsberegnet ulike
utbyggingsprosjekter.
Politikerne skal ta stilling til om vi skal prise tilbudet til innbyggerne ut fra
faktisk kostnad, eller bruke en enhetlig pris og bevilgning av penger til
prosjektet.
Vi tar sikte på å sende ut konkrete pristilbud i løpet av september, slik at
fysisk utbygging kan påbegynnes i løpet av høsten.

Momskompensasjon for lag og foreninger
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i
momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015.
Erfaringer fra tidligere år viser at det er mange organisasjoner
som ikke søker. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under
sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges
Idrettsforbund (NIF), 4H Norge og Norges Jeger- og
Fiskerforbund. Slike underledd skal sende inn søknad gjennom
sentralleddet sitt. Det er også en del enkeltstående lag og
organisasjoner som ikke søker. Dere kan lese mer på
www.momskompensasjon.no. Her finner du også
søknadsskjema. Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på
postmottak@lottstift.no eller tlf. 57 82 80 00. www.lottstift.no
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den
forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i
totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert
søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede
merverdikostnader. Underledd slipper å ta hensyn til
minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1.9.15.
Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra
underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider.

Rømskog Taxi
1. juli blir jeg pensjonist, og vil hermed takke alle kunder og
samarbeidspartnere for hyggelige kjøreoppdrag gjennom flere år.
God sommer!
Thor-Ludvig
Skifte av drosjeeier i Rømskog
Som de fleste sikkert vet så gir Thor Ludvig Myrvold seg som drosjeeier
30.6 og det blir jeg, Harry Iversen, som overtar. Jeg vil offisielt starte opp
for fullt 1.8, men vil også kjøre en del i juli. I perioden 11.7-19.7 har jeg
ferie. Det vil bli noen endringer. Tlf nr som skal brukes ved bestilling av
taxitur er: 02137 Rømskog tilsluttes Østfold Taxitjenester AS som
fungerer som en taxisentral for alle kommunene i Indre Østfold. Alle
bestillinger må gjøres via dem, og jeg får da turene som gjelder Rømskog,
men får hjelp av andre drosjer når jeg er opptatt.Har dere spørsmål kan
dere ta kontakt med meg på tlf: 930 34 106. Jeg ser fram til å starte opp.
Harry Iversen

Lag og foreninger
Smørmosen Leirduebane Nordre og Vestre Rømskog JFF
Velkommen til morsom skytetrening i flotte omgivelser
Mandag 17. august kl. 18.00 - Smørmosen leirduebane
Mandag 24. august kl. 18.00 - Smørmosen Leirduebane

Mandag 31. august kl. 18.00 - Smørmosen Leirduebane
Friluftsgudstjeneste Nord Flatenstua, Bråten i Utroa
søndag 23.8 kl. 11.00
I år er den tradisjonelle gudstjenesten på Trosterudskolen, som vi
arrangerer sammen med Östervallskog , flyttet til Nord
Flatenstua. Dette stedet er omtalt fra 1300 tallet og selve stua er
fra 1600- tallet. Altså noe av det eldste i Rømskog.
Hvis dårlig vær blir det inne i stua. Under kirkekaffen får vi
orientering om stedet v/ Frank Jensen. Ta med kaffe og kaffemat
til eget bruk. Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med
bygda vår, og vi ønsker alle velkommen til gudstjeneste i
historiske omgivelser.
Rømskog Menighetsråd

Blåbærtur med Østante
Søndag 16.8 kan du bli med på blåbærtur i regi av foreningen
"Østante". Oppmøte ved Sundvannet kl.11.00.
Halvårsmøte i Rømskog KrF
Torsdag 13.8. kl. 19.30 i gamle spisesalen på kommunehuset
Saksliste:
 Godkjennelse av program for neste periode.
 Eventuelt
Rømskog Pensjonistforening
Kaffetur til Aurskog-Høland bygdetun på Hemnes søndag 12.7.
Vi møtes ved Kommunehuset kl 14.00, både de med og de uten
bil.
Kafedag 27.8 kl 11-13.
Høsttur til Gol 24.-27.8. Påmelding til Thor Haugen innen 20.7,
på tlf 92444002.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 3. august kl.18.00

Aktivitetskalender
Ukedag
Lørdagsøndag
Lørdag
Søndag
Lørdag

Dato
4.7-16.8

Kl.
12-18

Hvor
Kurøen

Hva
Utstilling og salg

4. 7
19.7
25.7

11:00
14:00

Unionsmarathon
Kulturkafe
ABBA-kveld

Søndag
Onsdagsøndag
Torsdag

26.7
29.7-2.8

18.00

Kurøen
Kurøen
Rømskog
SPA
Kirken
Kurøen

ABBA-kveld

Mandag
Søndag
Lørdag
Søndag

3.8
16.8
22.8
23.8

18.00
11.00
18.00
11.00

Lørdag
Lørdag

29.8
29.8

13.00
15.00

Rømskog
SPA
Eldresenteret
Sundvannet
Kurøen
Nord
Flatenstua
Kurøen
Kurøen

30.7

Gudstjeneste
KØRREFESTIVAL 2015

Hyggetreff
Blåbærtur med Østante
Blueskonsert
Friluftsgudstjeneste
Hyttemøte
Tilflyttertreff
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