RØMSJINGEN
September 2016

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir 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

Ordføreren har ordet
Kommunesammenslåing
Valget er tatt! Ikke med stolthet og umiddelbar glede, men
av ren nødvendighet med tanke på Rømskogs beste i
framtida. Så vet vi at det er delte meninger om det. Det er
naturlig. Utgangspunktet og bakgrunnsforståelsen kan
være så forskjellig.
Jeg vet at allerede for mange år siden hadde ordfører og
rådmann en betenkning rundt spørsmålet: «Hvor lenge kan dette
gå?»
Nå vet vi at statlige overføringer til små kommuner trappes ned,
svakere finansresultater er en realitet og nye store utgifter skal
inn i budsjettet. Et budsjett som skal være i balanse med en
nødvendig buffer. Mitt hovedanliggende er å ta vare på mest
mulig av de fellesgodene som er bygd opp de siste 10 årene. Her
får vi en utfordring de neste 3 årene før
kommunesammenslåingen kan skje. At det kan bli kutt i en del
tjenester og goder er ikke usannsynlig. For å minimere skadene
må vi dessverre pålegge innbyggerne mer skatter og avgifter.
Etter disse tre årene vil den avtalen vi har forhandlet fram med
Aurskog-Høland tre i kraft. Denne vil sikre de basisfunksjoner vi
er mest opptatt av her i bygda. Vi har hatt avtaler med AurskogHøland kommune i 50 år. De har alltid vært til å stole på.
Nå begynner jobben med å etablere en ny kommune. Dette er en
prosess som vil gå fram til kommunevalget 2019. Jeg ser det
som viktig at det tilrettelegges for god informasjon og dialog med
innbyggerne også i denne prosessen.
Jeg løfter det fram igjen; Rømskog skal ikke opphøre å være
Rømskog, men det er opp til oss alle å videreføre og
videreutvikle alle goder og tradisjoner som bygda har.
Velkommen med på laget!
Fiber
Mange lurer sikkert på hva som skjer med fiberutbyggingen i
bygda. Jeg har nylig vært i møte med Romerike Bredbånd AS.
Jeg fikk beskjed om at selskapet avstår fra utbygging av fiber i
hele kommunen. Kostnadene blir adskillig høyere enn antatt til

tross for stor etterspørsel. Dette er beklagelig. Kommunen har
bevilget kr 750 000 til medfinansiering.
Romerike Bredbånd AS kan kun tilby utbygging i sentrum. Det
betinger at kommunen vil legge de 750 000 inn i dette prosjektet.
Det blir en sak som kommunens politikere må ta stilling til.
Kommunen er imidlertid innvilget kr 500 000,- fra staten til
bredbåndsdekning i Trosterud/Utroa. Dette prosjektet legges ut
på anbud i høst.
Thor Håkon R.

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Plan- og utvikling 7. sept. kl. 18.00
Oppvekst og omsorg 8. sept. kl. 18.00
Formannskap 19. sept. kl. 16.00
Helse- og omsorgstjenesten tilbyr helsefremmende
hjemmebesøk
Rømskog kommune har vedtatt å innføre oppsøkende
virksomhet til innbyggere i kommunen født i 1936 eller tidligere,
som ikke mottar helse- og omsorgstjenesten fra før. Målet er å gi
informasjon som kan sikre flest mulig gode levevilkår og økt
mestringsfølelse av egen livssituasjon, samt gi informasjon om
kommunens helsetjenestetilbud. Innbyggere over 80 år vil motta
informasjon om tilbudet i løpet av september 2016.

Her er de nye adressene til Rømskog kommune:
Kommunehuset Engehaget 1
Barnehagen Engehaget 3
Eldresenteret vest Engehaget 31
Inngang fysio Engehaget 33
Eldresenteret øst Engehaget 39
Skolen Engehaget 4
Biblioteket Engehaget 6
Noen opplever at de nye adressene ikke fungerer slik de skal.
Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å gi beskjed til
posten om ny adresse. Posten synkroniserer med

folkeregisterets bostedsadresse, med mindre annen postadresse
er oppgitt. Skulle du mot formodning opplever vansker med de
nye adressene anbefaler vi å logge inn på posten.no (med bank
ID) og evt. registrere riktig adresse.
Har du en gang flyttet internt i kommunen uten å registrere
flytting, vil du være folkeregisteret på gammel bostedsadresse.
Da må du melde flytting via folkeregisteret.
Om dette ser ut til å være riktig og du fortsatt opplever
vanskeligheter med adressen, kan du ta kontakt med kommunen.
Kjersti.Hjerpeton.Olsson@romskog.kommune.no

Kino torsdag 8. september

kl. 18.00

kl. 20.00

Barne- og Familiefestival på Kurøen 10. september!

Velkommen til Åpning klokken 12.00
“Plutselig Sirkus” har 2 forestillinger med workshops etc.
kl. 13 til 14 og kl. 15 til 16. Andre aktiviteter: Hoppeslott,
kubbspill, cricket, stylter, freesbeegolf. RIL står for kiosken.
Ungdomsklubben selger popcorn fra egen maskin!
Ta med hele familien, onkler, tanter og besteforeldre!

Lån magasiner og aviser fra mer enn 100 land rett ned til
nettbrettet eller smarttelefonen din.
Med appen PressReader kan du velge mellom over 2700 aviser
og 1800 tidsskrift på mer enn 60 forskjellige språk.
Slik gjør du:
1. Last ned appen PressReader fra AppStore eller Google
Play.
2. Besøk Rømskog Bibliotek og koble deg på nettverket der.
Last ned ønsket tidsskrift/avis til ditt nettbrett/smarttelefon.
3. Du kan laste ned og lese flere aviser og tidsskrift i inntil 72
timer etter ditt siste påkoblingsbesøk på biblioteket.
LYKKE TIL OG GOD LESING

Lag og foreninger
Elvevandring langs Tukuelva
Mandag 5.9 inviteres du til elvevandring langs Tukuelva.
Det går buss nordover fra Rømskog kulturhus kl 18, og dersom
du/dere ikke ønsker å gå helt fra Gropa og tilbake til kulturhuset
er det mulig å gjøre turen kortere. F.eks. gå av bussen ved
Klubbtjern eller Trandemsetra-krysset. Det tar ca. 2 timer å gå
hele strekningen. Det vil bli grilling av pølser og servering av
bålkaffe og varm saft ved Storhølen. Deler av stien er litt fuktig,
så vi anbefaler vanntett på beina og ellers klær etter vær, og
sitteunderlag. Ta gjerne med lommelykt til siste delen av turen
som fort kan gå i skumringa. Deltakelse er gratis, og
arrangementet er et samarbeid mellom Stemningen Turlag, DNT
Rømskog, NRJF og Tukuelva Kultursti.

Pga. transport og mat er det fint å vite omtrent hvor mange som
kommer. Påmelding til heda@tertitten.com eller SMS til Helene
på 95 70 27 85 innen fredag 02.09.
Vi ønsker alle velkommen til ei fin kveldsvandring!
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 5. sept. kl. 18.00

Eldredagen 3.10.16
Rømskog Pensjonistforening og Støtteforeningen ved Rømskog
Eldresenter markerer eldredagen 2016 med et felles
arrangement mandag 3.10. kl. 18.00 på Eldresenteret. Det blir
underholdning, 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 IL – Idrettsmerkeprøver
Det er tid for å ta idrettsmerket for 2016. Vi møtes på grusbanen
ved Kommunehuset følgende dager: Torsdag 1/9 og torsdag 8/9.
Begge dager kl. 18.00. MØT FRAM!

Jul på Rømskog
Jul på Rømskog trenger en ny plakat. I den anledning vil vi derfor
holde en konkurranse. Påmeldingsfristen er 1.10.16. Vi vil gjerne
ha et "julete" bilde, og vinneren vil bli kåret av
arrangementskomiteen i Jul på Rømskog. Bidraget kan være et
foto, tegning, maleri, illustrasjon osv. Her er det kun fantasien
som setter grenser. Vi håper på mange flotte forslag, og alle er
hjertelig velkommen til å delta, uansett alder. Jul på Rømskog vil
ha retten til å bruke bildet i markedsføringen på plakater, flyers,
på Facebook og andre kanaler hvor vi markedsfører oss. Bidrag
kan leveres til Maritha Bergquist
mitha67@hotmail.com Kan også leveres personlig eller pr post.
Det vil bli overrekkelse av premie til vinneren etter
nissemarsjen 27.11. Lykke til!

Vil du være med på årets Jul på Rømskog?
Årets Jul på Rømskog blir søndag 27.11. Ønsker du å være med
som deltager? Påmeldingsfristen er 1.10.16. Vi ønsker tidligere
og nye deltagere hjertelig velkommen! Du kan melde deg på til
Maritha Bergquist mitha67@hotmail.comTa også kontakt om du har
noen spørsmål. Vi i komiteen gleder oss!

Rømskog pensjonistforening
Torsdag 8.9. Møte i gamle spisesal kl. 18.00. Styremøte kl.
17.00. Aud Flaten kommer og forteller om Solgården i Spania.
Åresalg. Kaffe. Vel møtt.
Gudstjenester
Søndag 4.9 kl. 11.00. Gudstjeneste med 50-års konfirmanter.
Søndag 18.9 kl. 11.00. Gudstjeneste med utdeling av
4- årsbok. Søndagsskolen deltar.

Rømskog skytterlag.
Årsmøte avholdes 19.10. kl. 19. 00 på skytterhuset. Saker som
ønskes behandlet må være styret i hende innen 10.10.
Årsmøtesaker. Enkel servering. Medlemmer til styret møter
kl. 18.00. Velkommen!
JAKTRIFLE-SKYTING FOR JENTER – RØMSKOG
Lørdag 3.9 kl 12.00 inviterer Nordre Rømskog JFF i samarbeid med kvinneutvalget i NJFF Østfold til rifleskyting for jenter på Rømskog skytebane.
Alle jenter er velkomne, gammel som ung, nybegynner eller
erfaren. Vi bistår med instruksjon for de som har behov for det.
Dette er en ypperlig sjanse til å få verdifull trening før jakta – i et
humørfylt og trivelig miljø. Det er også mulig å ta storviltprøven.
Ta med børsa, kuler – (kal 22 kan også brukes) og hørselvern! Vi
selger ikke ammunisjon. Det blir enkel servering i skytterhuset,
med sosialt samvær. Egenandel; kr 50 for medlemmer av NJFF
og kr 100 for ikke medlemmer. Vel møtt! Spørsmål rettes til Hilde
Rasmussen tlf 48108078 – hil-ras@online.no

Kafén Öppetider för september
Torsdag 10-18 og fredag 10-15. På torsdag efter kl. 15 har jag
soppa. Jag är glad om ni beställer på forhand, lättare för mig att
beräkna, och ni kan vara säkra på att det finns soppa kvar till er.
Soppor i september:
1. Köttfärssoppa
8. Kycklingsoppa
15. Grönkålssoppa med ägghalvor och bacon
22. Krämig fisksoppa
29. Gulaschsoppa
Jag får snart en leverans från Maileg, med søta ting till de
mindre.
Välkomna!
Hei!
Vi er en småbarnsfamilie fra Nederland som gjerne vil bo i
Rømskog! Vi gleder oss til vakker natur, frisk luft og et samfunn vi
kan bli en del av. Vi leter etter en koselig familiebolig helst med 3
soverom. Vi ønsker å flytte til Rømskog rundt nyttår. Hvis du har
et hus til leie, ta gjerne kontakt!
Med vennlig hilsen,
Niels, Femke, Hidde (5 år) og Janne (2 år)
mail: nielszandstra@hotmail.com
eller ta kontakt gjennom Annemieke van Middelaar
(annemieke.van.middelaar@romksog.komunne.no)

Aktivitetskalender
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20. i hver måned. Bruk Arial
som skrifttype.

