RØMSJINGEN
Januar 2016

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
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

Dagen e sløret du ikkje kan
trekke telside
Sydd av et dunkelt stoff bare du kan se
Du kan ikkje komme igjennom
og ikkje forbi det
Og ingen kan låne dæ hjelp te
å rive det ned
Og du har ikkje lenger sikt i den dagen
du vandre
Og du kan ikkje kaste det store
gardinet av
Du e fremmed i dagen og dagen kan
ingen forandre
Den e vevd i for sterk erindring om det
som var
Fra Dagen av Kari Bremnes

Ordføreren har ordet
Kommunestyret vedtok 10.12.15 budsjettet for 2016.
Det er et såkalt stramt budsjett, som dessverre ikke
klarer å ta høyde for uforutsette driftsbehov, men dagens drift
videreføres. En gylden regel er at netto driftsresultat bør være 3
% av driftsinntektene. Vi har null. Den gjennomsnittlige veksten i
statlige overføringer til kommunene i Østfold er på 4,6 %.
Rømskog kommune har fått 2,5 %. Kommunalminister Sanner
har sagt at de statlige overføringene vil underbygge
kommunereformens målsetning om færre kommuner. Jeg venter
spent på hvordan det nye inntektssystemet for kommunene skal
bli, men ser allerede nå at den økonomiske skrustikka er tatt i
bruk.
Den som har framtidstro må investere - og det gjør vi. Det skal
bygges gang- og sykkelvei til Eidet, utleieboliger (med forbehold
om tilskudd fra Husbanken), et nytt renseanlegg og omlegging til
biofyring av kommunale bygg. Skolen skal få nye elektroniske
tavler og det er avsatt midler til ny butikk. Kommunestyret vedtok
også midler til rehabilitering/ maling av noen bygninger på
Kurøen.
Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal ta i mot 10
flyktninger i 2016. På grunn av økningen i flyktningestrømmen er
kommunen anmodet om å ta imot flere flyktninger. Det er særlig
behov for tilrettelegging av mottak av mindreårige.
Kommunestyret legger føringer for mottak av ytterligere 15
flyktninger i 2017. Det er ikke aktuelt å bosette mindreårige. Skal
dette vurderes må statlig fullfinansiering av barnevernstiltak for
disse være vedtatt.
For øvrig skal sies at flertallet i kommunestyret vedtok å
forhandle fram en intensjonsavtale om kommunesammenslåing
med Aurskog-Høland kommune, evt andre nabokommuner med
A-H. Dette innebærer at vi forsøker å få til en avtale som ivaretar
dagens tjenestetilbud dersom vi skulle bli tvunget til å gå inn for
en sammenslåing. Dette arbeidet forventes ferdigstilt tidlig i april.
Det legges selvsagt opp til et folkemøte hvor resultatet av
forhandlingene blir presentert, samt hvilken mulighet Rømskog
har for å bestå som egen kommune.

Mange av dere har kanskje registrert graveaktivitet nedenfor
kommunehuset. Her skal det bygges en skate- rampe. Dette har
mange unge ventet på lenge. Nå er vi endelig i gang, men etter
anbefaling fra entreprenør bør plassen stå vinteren over for å
unngå senere setningsskader. Plassen vil bli asfaltert til våren og
deretter settes rampen opp.
Jeg ønsker dere alle det beste for det nye året!
Thor Håkon

Er du interessert i å spille eller lære sjakk?
Bli med tirsdager kl. 18.30 på arbeidsstua,
Eldresenteret. Gutt eller jente, gammel som ung,
alle er velkomne!

Kommunal informasjon
Prosjektgruppe Kommunereform
Utvalg for Utvikling/Planutvalg
Utvalg for Oppvekst og omsorg
Formannskap/Adm.utvalg
Kontrollutvalget
Kommunestyret

05.01
27.01
28.01
01.02
09.02
11.02

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 09.30
kl. 18.00

Legekontoret er stengt mandag 18. januar og onsdag
27. januar.

Bolig for flyktninger?
Har du en utleiebolig ledig er vi glade om du tar kontakt med
kommunen på postmottak@romskog.kommune.no eller
på tlf 69 85 91 77 tjenesteleder Jan Marius Eriksen.
FOLKEHELSE - FALLFOREBYGGING
Nå er vinteren kommet, snø og is legger seg på bakken. Vi tilbyr
alle eldre og funksjonshemmede en bøtte med sand, som bringes
hjem til deg av hjemmetjenesten. Det er et gratis tilbud. Bøtta kan
du ha stående på trappa og gruse inngangspartiet ditt når det
trengs. Du kan si fra til hjemmetjenesten når du trenger påfyll.
Til deg som klarer å hente grus selv: Sandkassene står ved
uthuset ved de eldste trygdeboligene. Her kan alle hente grus i
medbrakt bøtte. Vi fokuserer på å forebygge fall generelt, og gir
derfor ut en brosjyre om dette. Kontakt hjemmesykepleien
98267654 eller Rømskog kommune 68959177.

Nye tjenesteledere
Jan Marius Eriksen fra Sarpsborg er ansatt som ny tjenesteleder
for Utvikling, og overtar ansvaret 1.1.16. Kristin Martinsen fra
Aurskog er ansatt som ny helse- og omsorgsleder. Hun tiltrer
16.1.16 og overtar ansvaret fullt ut 1.6.16.

Ledig stilling - vaktmester 100 % vikar
Vikariatets varighet er fra 1.4.- 30.9.16 med mulighet for videre
ansettelse. Vil du vite mer? Se romskog.kommune.no eller
kontakt Jan Marius Eriksen på tlf 452 62 397 eller e-post
mailto:jan.marius.eriksen.romskog.kommune.no
Søknad med CV sendes postmottak@romskog.kommune.no.
Søknadsfrist er 17.1.16 tiltredelse 1.4.16.

Ledig stilling – ringevikar kjøkken
Vi trenger tilkallingshjelp til kjøkkentjeneste. Er du interessert,
send en søknad til postmottak@romskog.kommune.no

Velkommen til frokost for næringslivet!
Rømskog kommune inviterer til frokost torsdag 21.1 kl. 7.30 på
Rømskog Spa & Resort.
Det blir informasjon fra Regionalpark Haldenkanalen ved Vidar
Østenby om bl.a felles nettside for markedsføring av
næringslivet. For øvrig ønskes en dialog vedrørende kommunens
rolle. Pga. serveringen ønsker vi påmelding innen 15.1.16 til
postmottak@romskog.kommune.no

FORNYING AV ALKOHOLBEVILLINGENE
I tråd med Alkoholloven skal alle salgs- og skjenkebevillinger
behandles på nytt hvert 4. år. Dagens bevillinger utløper
30.06.16. NAV og Politiet skal uttale seg, og Politiet ber om å få
kommunens oversikt over søknader om fornyelse i januar.
Søknader om fornyet salgs- og skjenkebevillinger må derfor være
kommunen i hende før 15.1.16. Søknader sendes
postmottak@romskog.kommune.no eller pr. post.

UNGDOMSFABRIKKEN bytter åpningsdag/klubbkveld etter jul.
Ny dag vil være torsdager mellom kl.18 og 21. Første klubbkveld
er torsdag 7.1 2016. Samme sted, i det røde huset foran
Normeka på industritomta. Dette er et tilbud til alle ungdommer
fra 6.klasse til fylte 18 år. Hjertelig velkommen!

Kommunen skal før 1.7.16 velge lagrettemedlemmer, meddommere til
Tingretten, jordskifte- og skjønnsmedlemmer. De som velges skal være
representative for kommunens befolkningssammensetning ifht alder,
etnisitet og kultur. De må tilfredsstille domstolslovens krav til vandel og
personlig egnethet. Har du forslag til kandidater så send det skriftlig til
kommunen eller epost til postmottak@romskog.kommune.no før 1.2.16.

MØTE MED LAG- OG FORENINGER OG ALLE INTERESSERTE

Vi vil gjerne invitere alle lag og foreninger i Rømskog til et møte
på Kommunehusets, gamle spisesal
mandag 8.februar 2016 klokken 18.30.
FORELØPIG PROGRAM:
NYTT AKTIVITETSHUS PÅ IDRETTSPLASSEN
- Informasjon ved Rømskog Idrettslag
saker dere ønsker å ta opp, er det fint om dere melder på
forhånd.
Kaffe og kringle
HJERTELIG VELKOMMEN

Nytt etablererkurs starter 12. januar 2016
12. januar starter årets første etablererkurs i regi av
Etablererservice Østfold.Vi gjennomfører flere kurs i løpet av året
som er åpne for alle. På kursene tar vi blant annet opp temaer
som utvikling av forretningsidé, forretningsplan, markedsføring,
lover og regler, økonomi, salg og regnskap.
Målet med kursene er å lage en god forretningsplan som setter
deg i stand til å starte en lønnsom virksomhet.
1.samling tirsdag 12. januar
Forretningsidé / forretningsplan
2.samling tirsdag 19. januar
Formelle krav, aktuelle lover og regler
3.samling onsdag 27. januar
Markedsføring, Gründer hjelper Gründer
4.samling tirsdag 2. februar
Salg og service
5.samling tirsdag 9. februar kl 15.30 til 21.00
Økonomi for ikke-økonomer, økonomispill
6.samling onsdag 17. februar
Regnskapsføring
Alle kurssamlinger blir på Gamle Tune Rådhus i Grålum,
Sarpsborg, og starter kl. 17.30 med slutt kl. 21.00 (med unntak av
5.samling 15.30 – 21.00).

KINO
Solan og Ludvig - Herfra til Flåklypa
Kl. 18.00

Star Wars: The Force Awakens, 12 år
Kl. 20.00

Lag og foreninger
Rømskog Misjonsforening
Ønsker du å leie bedehuset til konfirmasjon?
Meld din interesse innen 8. januar til Ann Kristin Lorentzon.
Medlemmer i misjonsforeningen og ungdomsforeningen har
fortrinnsrett. Trekningen er 9. januar.

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

Rømskog pensjonistforening
Møte i gamle spisesalen torsdag 14. januar 2016 kl. 18.00. Vi får
besøk av Runo Lilleaasen. Utlodning og bevertning.
Alle er velkomne!

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Søndag 03.01 18.00
Torsdag 07.01 18.00

Hvor
Ungdomslokalet
Kulturhuset

Hva
Treningsskyting
Kino, Solan og Ludvig –
Herfra til Flåklypa
Torsdag 07.01 20.00 Kulturhuset
Kino, Star Wars
Torsdag 07.01 18.00 Ungdomsfabrikken
Klubbkveld
Søndag 10.01 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Søndag 10.01 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Torsdag 14.01 18.00 Gamle spisesalen
Pensjonistforeningsmøte
Torsdag 14.01 18.00 Ungdomsfabrikken
Klubbkveld
Søndag 17.01 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Søndag 24.01 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Søndag 24.01 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Søndag 31.01 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist den 20. i
måneden.

