RØMSJINGEN
september 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

Så er det valg
med kjøp og salg
med meninger om mangt
noe vrangt
noe rett
med vett
noe lett
noe hett
og noe tett
når tar vi urnene fatt
og ønsker at
den som står parat
og som valget vant
snakker sant.
Jon Riiser
(september 1999)

Ordføreren har ordet
Gode velgere!
Fire år går fort. Tiden for å velge nytt kommunestyre nærmer seg.
Henrik Ibsen har sagt: «Jeg gjør bestandig og min pligt, - men altid indom
mit distrikt.»
Jeg håper du vil «gjøre din plikt.» Vi rømsjinger har alltid vært flinke til det.
Ved valget i 2011 var valgdeltagelsen i Rømskog 80,3 prosent. Av 538
stemmeberettigede, valgte 432 å benytte stemmeretten sin.
Landsgjennomsnittet var på 64,5 prosent.
106 personer valgte ikke å stemme, det er et tankekors. Derfor håper jeg
du vet hvor viktig din stemme er ved årets valg. Det er et demokratisk
problem at 50 prosent av velgere under 30 år ikke bruker stemmeretten
sin. De unge er Rømskogs framtid, derfor oppfordrer jeg spesielt dere til å
stemme ved årets valg.
Jeg tenker at dette valget er det viktigste vi har stått overfor i moderne tid,
nettopp fordi det handler om Rømskogs framtid.
Valgdagen er 14. september. Kommunestyret i Rømskog har bestemt at
det skal holdes valg også søndag 13. september. Er du bortreist på
valgdagene, kan du forhåndsstemme fram til og med fredag 11.
september.
Dersom du er usikker på hva du skal stemme, ønsker jeg deg velkommen
til Tørnbybutikken lørdag 5. september. Her vil alle tre partiene ha stand,
og her kan du få en prat med listekandidater og representanter for
partiene. Partiprogrammene og listene er også tilgjengelige her.
I denne utgaven av «Rømsjingen» vil du finne mer info om valget.
Info om valget finnes også på vår nettside: www.romskog.kommune.no
Minner også om Kirkevalget 2015 – samme tid og sted som
kommunevalget 13. – 14. september.
På forsiden kan du lese diktet «vår kjære Jon» skrev om valg (september
1999)
Velkommen til et godt valg!

Kommunal informasjon
Planutv. og utvalg for Utvikling
Utvalg for Oppvekst og omsorg
Kommunestyret
Adm.utv. og Formannskapet

3. sept. kl. 19.00
3. sept. kl. 18.00
17. sept. kl. 19.00
21. sept. kl. 18.00

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL

Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
Kontakt Ann Kristin Lorentzon
Tlf 97519226
Forhåndsstemmegivningen har startet
Dette gjøres på Rømskog kommunehus i
åpningstiden 8.30-15.30
Vi ber velgerne ta med legitimasjon og
valgkort.
Fohåndsstemmemottak ved Rømskog eldresenter:
 onsdag 9. september kl. 10:00-11:00
Ambulerende stemmegivning:
 Frist for å kreve dette er 8. september
Kontakt oss i resepsjonen for å avtale tidspunkt
Ordinær stemmegivning på valgting:
 søndag 13. september kl. 13:00 - 16:00
 mandag 14. september kl. 08:00 - 16:00

Barne- og Familiefestival på Kurøen 12.9 kl 11.00
Åpning klokken 12.00
Inspiria arrangerer aktivitetslab fra 12.30 til 14.30:
12.30 Slimlab
13.30 Armbåndlab
14.00 Mini science-show
I denne tiden bygger vi sandslott med de minste, og de over 16
år kan kjøre Segway.
14.30 Natursti
Ellers har vi det gøy fra 14.30 til 16.00 på en traktor/eventuelt en
brannbil, som står plassert på tunet.
Andre aktiviteter: Kubbspill, Cricket, Stylter, Freesbeegolf.
RIL står for kiosken. Det blir også salg av popcorn og
sukkerspinn. Ta med hele familien, onkler, tanter og besteforeldre!

Snart kommer de nye avfallsbeholderne fra ROAF!
Utdelingen begynner 31.8 og innen 30.10 skal alle ha fått.
Alle vil få informasjon, i form av en beskjed på beholderen sin,
ca. 14 dager før nye beholdere mottas. Det er da viktig at de
gamle beholderne står løst (fjerne f.eks. betongkloss) før de
hentes og erstattes av nye.
Hvilke beholdere får jeg?
• Mat- og restavfall (inkl. plast) 240 liter, tømmes hver 14 dag
• Papp og papir 240 liter, tømmes hver måned
• Rødboks til oppsamling av farlig avfall og småelektronikk 30
liter. Leveres til Miljøbilen (vår og høst) eller til en av våre
gjenvinningsstasjoner
I løpet av 2016 innfører vi også en henteordning for glass- og
metallemballasje. Alle husholdningene får da utdelt nok en
beholder (140 liter). Mer informasjon om dette kommer i god tid
før beholderne mottas. For deg som ønsker å bygge skur, husk
at det må være plass til tre beholdere.
For mer informasjon se www.roaf.no/ahk-romskog
Lykke til med sorteringen, enkelt for deg – bra for miljøet!
Nytt i helse- og omsorgstjenesten
Rømskog kommune har ansatt ergoterapeut Jorun Kongtorp.
Hun skal arbeide med hverdagsrehabilitering og kan bistå med å
søke om hjelpemidler fra NAV. Hjemmeboende med behov for
tilrettelegging av boligen og hverdagsrehabilitering, kan kontakte
ergoterapeuten på onsdager tlf 47454717 eller e-post
jorun.kongtorp@romskog.kommune.no
Bygdekino 17.9 Karsten og Petra kl 18.00 og Bølgen kl 20.00

Aldersgrense: Alle

Aldersgrense: 15 år

Søk om «Prosjektmidler 2015»
Kommunen har ca. 30 000 kroner til rådighet til å støtte lokale
initiativ og prosjekter. Alle som har planer om å gjennomføre et
arrangement, holde et stevne, ha en konsert o.l., kan søke om
støtte. Det gjelder enkeltpersoner og lag og foreninger.
Maksbeløp: kr 5000. Kriterier for å søke: beskrivelse av
prosjektet, budsjett, kontaktperson med adresse, epostadresse
og kontonummer. Søknadsfristen er utsatt til 16.9.15
Søknad sendes til: postmottak@romskog.kommune.no
Brevet merkes: Søknad om prosjektmidler 2015.

Søk om spillemidler 2016
Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg
og friluftsanlegg. Betingelsen er at prosjektet er tatt med i
kommunedelplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg
Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum.
Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og
idrettslek, - eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv. Det
gis 50 % tilskudd - maks kr 200 000. Det må foreligge tinglyst
skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg.
Alle søknader om spillemidler skal forhåndsgodkjennes av
kommunen før byggestart. Melding om påtenkte
spillemiddelsøknader for idrettsanlegg, kulturbygg eller
nærmiljøanlegg skal gis til kommunen senest 1.10.15.
Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på
www.idrettsanlegg.no
Frist for elektronisk innlevering av søknader, med
forhåndsgodkjente planer og nødvendige bilag, er 11.11.15.
Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15.1. hvert
år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden.
Med vennlig hilsen Elizabeth Wirsching kulturleder
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no
Kåring av beste tursti
Kommunen ønsker å kåre Rømskogs tursti nummer 1,
det vil si den stien som er mest brukt i 2015. Kåring vil
finne sted på møtet med lag og foreninger den 8.2.16

Lag og foreninger
Valgstand på Joker Rømskog lørdag 5.9 kl. 9.00-16.00
Her har du mulighet til å bli bedre kjent med ordførerkandidatene
og de andre listekandidatene.Ta en tur og slå av en prat!
Rømskog Arbeiderparti
Rømskog Senterparti
Rømskog Kristelig Folkeparti
FOLKEMØTE med NRK mandag 7.9. kl 19.00 Kommunehuset
NRK Østfold i samarbeid med Amedia-avisene i fylket arrangerer
folkemøter i alle kommunene i Østfold. Det blir debatt mellom
ordførerkandidater og listetopper i Rømskog. Programlederne vil
prioritere spørsmål fra publikum, ett av temaene er boplikt.
20. september - Tur til Hølvannet Naturreservat
Oppmøte kl. 10.00 ved parkeringen på Sundvannet.
Turens varighet er 5 til 6 timer, noe krevende, husk godt fottøy
som tåler vann. Ta med mat og drikke. «Kultur» spanderer «noe
å bite i» på Langemosestua på hjemveien.
Trygve Eikeheien er med som veiviser.
Swingkurstilbud i Rømskog
«Kom og Dans Askim» starter grunnkurs i swing onsdag 7.10
kl. 19.00-21.00. Kurset går over 4 onsdager/8 timer/ Pris kr. 480
pr person. Påmelding sendes på mail til askim@komogdans.no
eller ring Birgitte 48069597. La folkeformen av swing rock`n roll
leve!
KOM DEG UT-DAGEN søndag 6. september
Vi samles ved Haukenestårnet kl. 11.00. Ta med grillmat og
drikke. Felles avgang fra Skjønhaug kl. 10.00 for de som ønsker
å gå. Arrangør: DNT Indre Østfold
Gamle spisesalen
«NORDLYS» - Syklus over Lys & Mørke- Entrê: kr 200, barn
gratis Sølvi Dalhaug-Sopran/mezzo, Knut Arild Melbøe-Sang/ gitar
Synnøve Appeltun Andersen-Sopran

Rømskog IL – Idrettsmerkeprøver
Det er tid for å ta idrettsmerket for 2015. Vi møtes på grusbanen
ved Kommunehuset følgende dager: Onsdag 2/9 og onsdag 9/9.
Begge dager kl. 18.00. MØT FRAM!
RØMSKOG SKYTTERLAG
Skyting om dugleiksmerke søndag 6.9.15 kl. 15.00
VELKOMMEN! NB! Innkalling til styremøte samme dag kl. 17.00
Kontaktpers. Kennet H, 414 88 978
Rømskog pensjonistforening
Møte i gamle spisesalen torsdag 10. september kl. 18.00.
«De små grå» fra Aurskog underholder. Loddsalg og bevertning.
Velkommen!

Skytedag for jenter – jaktrifle lørdag 12.9 kl. 13.00
NRJFF inviterer i samarbeid med kvinneutvalget i Østfold JFF til
jaktrifleskyting for jenter på Rømskog skytebane
Vi har elg, rein og blink på 100 meter, samt løpeelg.
Alle jenter er velkomne – gammel som ung, nybegynner eller
erfaren. Vi bistår med instruksjon for de som ønsker det.
Ta med børse, kuler og hørselvern. Mulighet for å ta prøven.
Vi har 22 kal. m/ammo til utlån om noen bare vil prøve seg litt, og
er nysgjerrig på hva vi driver med. Enkel servering og sosial
samling i skytterhuset etterhvert. Egenandel kr. 50,- for
medlemmer av NJFF - kr. 100,- for ikke-medlemmer.
For mer info: kontakt Hilde 48108078 - mail hil-ras@online.no
Vel møtt jenter!
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 7/9 kl. 18.00.

Rømskog bedehus
Ønsker du skyss til bedehuset på noen av våre arrangementer?
Kontakt May Tørnby på tlf 98267657.

Er du glad i å synge?
Da er du velkommen til å begynne i ungdomskoret Plus☺
Vi starter opp den 11/9, og øver annenhver fredag.
For hvem? 8 klassinger og oppover.
Hvor? På Rømskog bedehus.
Når? Kl. 19.30.
Velkommen☺ Kontaktperson Linda Nilsen, 98618294
NRJFF minner om halvårsmøte torsdag 17.09 kl. 18.00, i Gamle
spisesal på kommunehuset. Vi viser til tidligere utsendt agenda.
Enkel bevertning. Styret

Aktivitetskalender
Ukedag
Lørdag
Mandag
Torsdag

Dato
29.08
31.08
03.09

Torsdag 03.09
Søndag

06.09

Kl.
13.00
18.00
18.00

Hvor
Kurøen
Kommunehuset
Kommunehuset

19.00 Kommunehuset

Hva
Møte for hytteeiere
Formannskapsmøte
Utvalg for Oppvekst og
omsorg
Møte i Planutvalget og Utvalg
for Utvikling
Skyting om dugleiksmerke

15.00 Rømskog
skytebane
Mandag 07.09 19.00 Kommunehuset Folkemøte med NRK
Tirsdag 08.09 19.00 Kommunehusets Konsert. Nordlys-Syklus
gamle spisesal
gjennom lys og mørke
Lørdag 12.09 12.00 Kurøen
Barne- og familiefestival
Torsdag 17.09 18.00 Kulturhuset
Kino: Karsten og Petra
Torsdag 17.09 20.00 Kulturhuset
Kino: Bølgen (15 år)
Mandag 05.10 18.00 Eldresenteret
Underholdning
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no
Frist den 20. i måneden.

