RØMSJINGEN
Oktober 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
Trafikksikkerhet er viktig. Derfor har kommunen satset
betydelige midler til videreføring av gang- og sykkelveien
fra vestre Tørnby og til Eidet. Dette vil sikre en farlig
veistrekning i sentrale deler av bygda – og fange opp
myke trafikanter fra Kirkeveien. Anbudskonkurransen er
avsluttet og Bergquist Maskin og Transport AS er valgt som
leverandør. Arbeidet starter opp i slutten av september, og
anlegget skal stå ferdig til bruk ved utgangen av juni neste år.
I Rømskog er det mange kulturminner. Noen er kjente, andre har
vi kanskje glemt. Det er viktig å ta vare på historien. Derfor skal
kommunen lage en kulturminneplan. Planen skal blant annet gi
føringer for hvordan bygninger, verdifulle kulturlandskap, samt
fornminner kan bevares og brukes i framtiden. Dette skal sikre at
Rømskog kan oppleves med en historisk dybde og identitet
gjennom de kulturminnene som tas vare på. Nedsatt
prosjektgruppe består av kulturleder og 2 medlemmer av
historielaget på Rømskog. Gjennom arbeidet med
kulturminneplanen legges det opp til deltakelse fra innbyggerne.
Nå ligger forslag til planprogram ute til høring på kommunens
hjemmeside. Frist for respons er 21.10.16.
I sommer mottok kommunen en henvendelse fra IMDI
(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av
ytterligere 8 flyktninger. Kommunestyret gav sin tilslutning til dette
i august. Det kommer en familie bestående av mor, far, bestemor
og 5 barn på hhv 1, 4, 8, 9 og 12 år. Familien flytter til Rømskog i
førsten av november. Vi ønsker dem velkommen til oss!
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Utvalg for Plan- og Utvikling 12.01.16.kl. 18.00
Utvalg for Oppvekst og Omsorg 13.10.16.kl.18.00
Formannskapsmøte 17.10.16. kl. 16.00
Politisk dag 3.11.16 kl. 08.00

EIENDOMSSKATT FRA 2017
Kommunestyret vedtok i sak 33/16 med hjemmel i eigedomsskattelova §§
2 og 3 g) innføring av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele
kommunen, unntatt på verker og bruk og annen næringseiendom.
Kommunestyret har vedtatt at formuesgrunnlaget fastsatt av
skattemyndighetene brukes som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt
på boliger. Fritidsboliger, ubebygde tomter for boliger og fritidseiendom og
boligeiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra skattemyndigheten,
f.eks bolighus på gårdsbruk, skal takseres av kommunen.
Kommunens sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt har
vedtatt rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet (disse ligger på
kommunens hjemmeside).
Eiendommene besiktiges av to lokale besiktigelsesmenn ved en utvendig
besiktigelse. Besiktigelsesmennene skal kunne legitimere seg med eget
ID-kort. Besiktigelsen vil hovedsakelig foregå fra slutten av september og
frem til 1.12.16. I de tilfeller det mangler arealopplysninger på bygninger,
hentes disse inn gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelsen. Denne
oppmålingen danner grunnlag for registrering i matrikkelen. Du behøver
ikke være tilstede ved besiktigelsen. Dersom du likevel ønsker å delta, ber
vi om at du snarest gir tilbakemelding til:
postmottak@romskog.kommune.no
eller Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog.
Vi må da få opplyst: navn, adresse, tlf.nr og eiendommens GNR/BNR.
Forslag til skattetakst blir behandlet og vedtatt av sakkyndig nemnd.
Skattetaksten er verdien som eiendommen fastsettes til, utgangspunktet er
antatt omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Etter avsluttet taksering
vil du i februar 2017 få tilsendt brev (vedtak/eiendomsskatteseddel) fra
kommunen med opplysninger om hvilken skattetakst som er fastsatt, og
hva du må betale i eiendomsskatt i 2017. Evt. klage på vedtaket må
begrunnes skriftlig innen fristen som fremgår av vedtaket. Klager
behandles av klagenemnda som fastsetter endelig takst.
Eiendomsskattelisten som viser skattetakst på alle skattepliktige
eiendommer i kommunen, legges ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset
i 3 uker, tidsrommet kunngjøres senere.
Fritak
En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt med grunnlag i § 5 i
eiendomsskatteloven,
f. eks. samfunnshus, grendehus, bedehus, menighetshus, idrettsanlegg,
lokaler for velforeninger og andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre
«stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag
av søknad. Søknadsfrist for fritak skatteåret 2017 er satt til 1.1.17.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 b, gis eiendommer som er
automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, samt
eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter Plan- og
bygningsloven, fritak for eiendomsskatt i 2017. Andre eiendommer som
åpenbart er av «historisk verdi» kan søke kommunestyret om fritak.
Søknadsfristen er satt til 1.1.17.
I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for
eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis,
frem til kommunestyret bestemmer noe annet.

NB! RØMSKOG LEGEKONTOR ER STENGT ONSDAG 12.
OKTOBER, ÅPENT TORSDAG 20. OKTOBER FRA KL 09.00
TIL 12:30.

Har du tid til overs?
1. november kommer en ny familie med 5 små jenter til
Rømskog. De kommer fra Syria og har sannsynligvis ikke nok
klær til barna, spesielt vinterklær til barn.
Har du pene klær til jenter i alderen 12, 9, 8, 4 og 1?
Har du leker/spill/sykler osv.? Til moren leter vi etter utstyr slik at
hun kan sy klær.
Send en e-post eller ring frivilligsentralen!
frivilligsentralen@romskog.kommune.no, 98 26 76 28

Bokprat på biblioteket med
tidligere bibliotekar Solfrid
Nikolaisen og hennes bok
«Lysglimt»
Mandag 10. oktober kl. 18.00.
Velkommen!

Velkommen til oppstart av gå-grupper i regi av Rømskog
Frisklivssentral 12.10.2016 klokka 10.00.
Frisklivssentralen ved ergoterapeut Jorun Kongtorp og støtte fra
Frivillighetssentralen, starter opp med ukentlige gå-grupper i
nærmiljøet rundt Eldresenteret.

Onsdag 12. oktober klokka 10.00 håper vi du kommer til
Eldresenteret. Fysioterapeut Rolf Jørgen Bjerke vil snakke litt om
fysisk aktivitet og helse. Han vil også ha en omvisning på
treningsapparatene vi har tilgjengelig. Vi har som målsetting å
opprette to gå-grupper, - en for de som ikke har krefter til å gå så langt,
samt en gruppe som går en litt lengre runde ved Tukuelva. Vi informerer
om tur-alternativene, og deler oss deretter i grupper. For å gjøre litt «stas»
på denne dagen, møtes vi etter turen til kaffe på Eldresenteret.
Frisklivssentralen er et forebyggende tiltak hvor målet med gå-gruppene er
å gi et tilbud som både gir fellesskap rundt fysisk aktivitet, og som kan
bidra til økt sosialt nettverk.

Vel møtt!
En stor takk til ordfører Thor Håkon! Vi
koste oss masse på hagefesten 1.
september da vi feiret 25 års jubileum
sammen med Kong Harald V og
Dronning Sonja. Et minne for livet!
Thea, Einar, Bjørg og Annemieke

«Den kulturelle spaserstokken» Viseklubben Lars kommer
mandag 17. oktober kl. 18.00 på Eldresenteret

Fotograf Ole-Wilhelm Moe-Lund

Gjennom «Den kulturelle spaserstokken» mottar vi et tilskudd til
kulturopplevelse. I år er det VISEKLUBBEN LARS som skal glede oss med
sine viser. Viseklubben fungerer som et lite kor og orkester, og har lang
erfaring i å skape god trivsel rundt seg. Arrangementet er åpent for alle.
Vel møtt til en hyggelig kulturell opplevelse!

Bygdekino torsdag 6.oktober

KLOKKEN 18.00. GRÅTASS GIR GASS

KLOKKEN 20.00 KONGENS NEI. Aldersgrense 9 år

Lag og foreninger
Husflidslaget Rømskog
Søndag den 27. november skal Husflidslaget ha JULEMESSE
på Kulturhuset. Det er en del av «Jul på Rømskog».
Har du lyst til å være med som utstiller på Kulturhuset melder du
deg på til Husflidslaget før 13.november,
til Linda: 92867852 eller til Maritha: 93450197
Velkommen til å lage litt julestemning sammen med oss.
Følg oss på Facebook.

HUSK: Eldredagen 3. oktober 2016
Vi minner om at 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).
Gudstjeneste søndag 9. oktober kl. 07.00 på Kurøen
Alle er velkommen til en tidlig søndagsmorgen på Kurøen, med
blant annet fløytespill i grålysningen av Mårten Berget. Kort
andakt av prest Runo. Det serveres kaffe og kringle ved varmen
etterpå. Ta med stol og kopp. Velkommen! Hilsen
menighetsrådet
Rømskog kirke, gudstjeneste 16. oktober kl.11.00.
Innsamlingsaksjonen søndag 23. oktober kl. 16.00.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til
noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig
og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner
mennesker få livsviktig hjelp.
Stemningen turlag, tirsdag 25. oktober kl. 18:30. Frammøte ved
kommunehuset

Stemningen turlag vil i høst ha turer på 4. tirsdag i måneden. I
likhet med tidligere vil turene gå til ulike steder, og det blir
orientert underveis. Den enkelte tar med mat og drikke, -og når
det er tillatt å ha varme i naturen, et par vedtre. Ingen påmelding
eller deltageravgift. Velkommen med!
Tirsdag 11. oktober og 25. oktober kl. 18.30. Språkgruppe i
Biblioteket.

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.

