RØMSJINGEN
Oktober 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

Oktoberfargene flammer
i høstsolens skinn.
Et under det er at naturen
er skjønn helt til døden inn.
Men en morgen er allting vekkeforvandlingen skjer på en natt.
Overalt er snøhvitt dekke
varsler en vinters ta fatt.
Så senker det nordiske mørke
det hele i en dvale hen, til vårsolen smelter isen, og vekstene spirer igjen.
Skrevet en dag i oktober i 1983
av Hans Sommerud.

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
Denne fireårsperioden og det siste kommunestyret er over og jeg har lyst
til å dele noen tanker med dere. 13 kommunestyrerepresentanter fra fire
ulike partier har jobbet seg fram til gode vedtak for Rømskog. I denne
perioden har vi behandla 270 saker i kommunestyret.I tillegg kommer
saker som blir vedtatt i formannskapet og utvalgene.Å være politiker er et
tillitsverv, og de som blir valgt har fått innbyggernes tillit til å styre
kommunen på vegne av oss alle. Rådmannen og administrasjonen er
ansatt for å tjene innbyggerne og for å gjennomføre de beslutninger og de
prioriteringer som vi folkevalgte gjør.At vi har forskjellig syn på enkelte ting,
også innad i partiene, er med på å få frem de beste løsningene, tenker jeg.
Ingen har enerett på sannheten.
At man er uenig i vedtak som er gjort, er greit, men husk at det er
kommunestyret som fatter vedtak, ikke enkelt personer.
Det koster å drive en kommune. Rømskog har en begrenset sum penger til
rådighet. Politikernes og befolkningens ønsker er nærmest ubegrenset. De
pengene vi har til rådighet må forvaltes klokt. Her har jeg lyst til å gi ros til
politikerne for gode prioriteringer og fornuftig bruk av pengene. Noen
ganger er valgene lette, andre ganger vanskeligere. Vi prøver å fordele så
godt vi kan til beste for skole, barnehage, eldreomsorg og helsetjenester.
Vaktmestere og renholdere, til kultur, til veier og veilys, vedlikehold,
renovasjon og kloakk med mere.
Det samme gjelder ansatte i kommunen, de jobber hver dag med å utvikle
Rømskog og etterkomme alle ønsker og bestillinger som gjøres av
kommunestyret. Rømskog har en liten administrasjon som forsøker å finne
løsninger som gjør at vi kan få mest mulig igjen for hver krone.
Tusen takk til kommunestyret for godt samarbeid, gode dialoger og ikke
minst respekt for de vedtak som er fattet, selv om vi ikke alltid er enige.
Tusen takk til rådmann Anne Kirsti og administrasjonen og alle ansatte i
Rømskog kommune for jobben dere gjør for innbyggerne våre. Tusen takk
til alle frivillige som bruker tiden sin til glede for alle som bor her. Tusen
takk til alle rømsjinger . Takk for god dialog og alle oppmuntringer.
Vi bor i en flott kommune som i mine øyne burde framsnakkes hver dag.
Så skal jeg hilse fra fylkesmann Anne Enger. Hun ringte meg i dag for å
gratulere med valgdeltagelsen og for det positive vedtaket om å bosette
flyktninger. «Så flott at dere tar i mot flyktninger, sier hun. Det vil være en
sterk impuls til videre utvikling av Rømskogsamfunnet. Ingen kan stille seg
utenfor det som skjer, derfor regner jeg med at alle også vil være med på å
følge kommunestrukturprosessen, (det synes jeg alle må være,) sier
fylkesmann Anne Enger».

Til slutt en oppfordring fra meg. Det er ikke alltid helt enkelt å belyse alle
sider av en sak som kommunestyret har jobbet med over tid. Derfor er det
er ikke alltid sakene blir objektivt belyst på facebook eller folkemunne.
Beskyldninger og usannheter bør vi la ligge. «La oss slå et slag for undring
og forundring, leste jeg nettopp. Jeg vil derfor be alle om å vise hverandre
gjensidig respekt. Ta ballen - ikke mannen. Hvis ikke, undergraver vi vårt
eget lokaldemokrati.
I den forbindelse vil jeg minne om at vi som politikere og ansatte har etiske
retningslinjer å forholde oss til. Her heter det at: « Ansatte og politikere
skal være seg bevisst at man i mange sammenhenger oppfattes som
representant for kommunen, og at man gjennom sitt arbeid, sin opptreden
og sine uttalelser er med og danner grunnlaget for hvilket omdømme
kommunen får.
En milepæl er over for mitt vedkommende. Ordførerrollen er mer spesiell
og variert en de fleste andre yrker. Jeg kjenner fortsatt på lysten, det
kommer til å skje mye spennende på Rømskog i åra som kommer. Nå vil
jeg vil følge med fra sidelinja. Så ønsker jeg dere som skal være med
videre i neste periode lykke til. Tusen, tusen takk for samarbeidet, jeg er
glad i dere alle sammen.
Kari P

Kommunal informasjon
Kommunestyremøte 15.oktober kl. 18.00

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
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 samlinger på helsestasjonen
Torsdager i oddetallsuker kl.13.00 -14.00.

Herresamling
«Herresamlingene» er for pensjonerte menn i Rømskog. De
samles på Arbeidsstua på Eldresenteret,
første tirsdagen i måneden fra kl.10.00 – 12.00
Det drikkes kaffe med noe attåt
Målet med gruppa er fellesskap og trivsel!
Ønsker du mer informasjon kontakt Jon Bakken: 45449784

Legekontoret
Legedagen onsdag 14.10.15 er flyttet til torsdag 15.10.15.

BIBLIOTEKET
Fra 1.10.15 opphører onsdagen som selvbetjeningsdag etter
flere måneders prøvetid med lite respons. Fra og med 1.10 kan
man benytte seg av inngangen via skolen alle ukedagene i
skolens åpningstid 8.00 – 15.30.Selvbetjeningslister ligger utlagt.

Torsdag 29.10.2015
Kl. 18:00, Doktor Proktors tidsbadekar
Aldersgrense: 6 år
Kjærlighetssyke Doktor Proktor har reist tilbake i tid i
et desperat forsøk på å endre historien. Han vil
stoppe bryllupet mellom sin elskede Juliette og den
skrekkelige Claude Cliché, men blir fanget i tiden.

ROAF- Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø
Mange har nå fått de nye avfallsbeholderne fra ROAF, og det er
noen spørsmål i forbindelse med hentetider for papp og papir. Vi
har lagt ut informasjon på vår hjemmeside, under fanen privat og
Aurskog-Høland og Rømskog.
Hentetider for papp og papir:
Utdelingen av nye avfallsbeholdere fra ROAF er i full gang, og
innen utgangen av oktober 2015 skal alle ha fått.
Ut 2015 blir papp- og papirbeholderen tømt hver 4. uke, fra
tidspunktet du mottok/mottar den. Restavfallsbeholderen tømmes
som før.
I desember 2015 vil hentetidene/tømmerutene for papp og papir i
2016 stå i ROAF-posten. Tidene vil samtidig legges ut på ROAFs
hjemmeside.
Fra 2016 vil ROAF også ha på plass et nytt varslingssystem for
blant annet hentetider (erstatter dagens sms-varsling). Dette vil
gjelde for alle ROAFs kommuner. Mer informasjon vedr. dette
kommer.
Ellers finner du informasjon som gjelder Aurskog-Høland og Rømskog
under fanen privat på ROAFs hjemmeside: http://www.roaf.no/aurskoghoeland-og-roemskog.336955.no.html

Med vennlig hilsen
Line L. Malmo

Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø

KULTURKAFE MANDAG 9. NOVEMBER 2015 KLOKKEN 18.30.
Gamle Spisesal. Rømskog Kommunehus, Inngang kr 150,-

KONSERT MED SUNNIVA BERG
SANGER FRA ØSTFOLDTRADISJONENS
SKATTEKISTE
I tillegg til sangstemmen benytter hun seg av en 19
strengers gotisk harpe, indisk harmonium og trefløyte.
Sunniva ønsker å formidle disse sangene til østfoldingene
da det er en viktig del av Østfolds historie og kulturarv.
Dette har hun gjort i bandet KuLokkCal.

VELKOMMEN

Lag og foreninger
Eldredagen 5. oktober 2015
Rømskog Pensjonistforening og Støtteforeningen ved Rømskog
Eldresenter markerer eldredagen 2015 i et felles arrangement
mandag 5.10. kl. 18.00 på Eldresenteret.
Det blir underholdning med Håkon og Geir. Servering og
utlodning. Vi håper mange ønsker å markere eldredagen.
Dersom du trenger skyss, kan du ta kontakt med Synøve Melby
(tlf. 45460620) eller Mette Trandem (91526051).

RØMSKOG SKYTTERLAG:
Årsmøte i Rømskog skytterlag avholdes søndag 18. oktober
2015 kl. 17 på skytterhuset. Saker som ønskes behandlet må
være leder i hende innen 10. oktober.
Vanlige årsmøtesaker. Enkel bevertning.
Styret
VELKOMMEN!
Kontaktperson: Kennet H 414 88 978

Deltager i Jul på Rømskog?
Jul, kultur og natur: Dette er utgangspunktet for oss i " Jul på
Rømskog". Vi er en gruppe lokale produsenter og
"kulturarbeidere" som har gått sammen om å lage en trivelig
førjulsfamiliedag i bygda vår. Søndag 29.11 mellom
kl. 12-17, kan både store og små reise rundt i bygda og få gode
opplevelser. Her kan du handle unike julegaver.
Har du lyst til å åpne låve/uthus eller hjem og bidra med noe form
for salg og/eller servering, tar du kontakt med Helene Jovall Dahl
på heda@tertitten.com.
Har du ikke muligheten til å ha noe hos deg selv, kan du bidra
gjennom Husflidslaget i kommunehuset (se annonsen under).
Søknadsfrist 12.10
Hilsen oss i "Jul på Rømskog"

Søndag den 29. november skal vi ha JULEMESSE ved
Kulturhuset. Den er en del av «Jul på Rømskog». Hvis du har
lyst til å være med som utstiller på Kulturhuset melder du deg på
til Husflidslaget, pr. telefon: 988 98 288 eller e-post:
trine_owre@hotmail.com.
På Julemessa kan man selge jule-ting eller andre hjemmelagde
varer.
Velkommen til å lage litt julestemning sammen med oss.
Følg oss på Facebook.

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

Medlemsmøte i KRF torsdag 8. oktober kl. 19.00 i gamle
spisesalen. Vell møtt!

Aktivitetskalender
Ukedag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Mandag
Onsdag
Torsdag

Dato
05.10
07.10
08.10
08.10
10.10

Kl.
18:30
18.00
19.00
18.00
19:30

Hvor
Eldresenteret
Gymsalen
Gamle spisesalen
Gymsalen
Rømskog
Bedehus
11.10 07.00 Kurøen

Hva
Underholdning
Aerobic
Medlemsmøte i KRF
Barneidrett, 3-6 år
Møte Andreas
Hegertun
Jegerotte gudstjeneste
14.10 18.00 Gymsalen
Aerobic
15.10 18.00 Kommunestyresalen Kommunestyremøte
18.10 11.00 Kirken
Gudstjeneste
18.10 17:00 Skytterhuset
Årsmøte i Rømskog
Skytterlag
21.10 18.00 Gymsalen
Aerobic
22.10 18.00 Gymsalen
Barneidrett, 3-6 år
24.10 19:30 Rømskog bedehus Møte med Bjørn
Skogstad
26.10 18:30 Frammøte ved
Ut på tur
kommunehuset
28.10 18.00 Gymsalen
Aerobic
29.10 18.00 Gymsalen
Kino

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

