RØMSJINGEN
November 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

SUS I MYRULL av Hans Børli
Livet er ikke alltid

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

et hesblesende kappløp med døden.
Livet er ikke bare
titusen strevsomme steg
mot små mål.
Nei, livet er rikt nok til
å være bare sus i myrull – Livet er rikt nok til
å glemme timene og brødet
og døden.
Men alle disse flittige med lønningsposer og armbåndsur
og spisestue i lys bjørk … ?
De er så gjerrige på minuttene.

Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73

Ropet fra hjertene drukner

TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

Men myrull suser i sønnavind

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

i larmen av stempler og stål.

den enkle sangen
som hjertene minnes i maskinhallene.
Og ensomme fugler
seiler i sol,
seiler i sol og skriker —

Ordføreren har ordet
Marker Sparebank har besluttet å stenge kontoret på Rømskog.
Det begrunnes med at behovet er for lite, da automatiserte og
digitale løsninger har tatt over. For noen vil beklageligvis denne
endringen oppleves vanskeligere enn for andre. Bankledelsen har
gjort det klart for kommunen at dette er en endelig avgjørelse. Det
er derfor viktig at dere tar kontakt for å få hjelp til å finne alternativer som
kan brukes for innbetalinger og utbetalinger.
Kommunestyret avholdt møte 29. september. Jeg vil trekke fram to saker
som var til behandling.
Som de fleste kjenner til har kommunen arbeidet for fiberutbygging på
Rømskog. Tre firmaer ble kontaktet for et mulig samarbeid. Kun Romerike
Bredbånd AS meldte interesse. Det ble satt som forutsetning for prosjektet
en tre-deling av kostnadene fordelt på husstandene, utbygger og
kommunen. Romerike Bredbånd AS foretok en bestillingsrunde våren
2016. Kravet var at minst 150 husstander meldte seg på til en
etableringskostnad pr husstand på kr 5 000. Det kom inn 240 påmeldinger,
men 40 av disse lå for langt unna planlagt trasé. Det har dessverre vist seg
at kostnadsberegningene utbygger gjorde for prosjektet slo totalt feil ut.
Romerike Bredbånd AS meldte derfor til kommunen at de kun var
interessert i en utbygging til ca 100 husstander i sentrum. Det forutsatte
imidlertid at kommunen opprettholdt sin andel på kr 750 000.
Dette er ikke godt nok, og et prosjekt kommunestyret ikke kunne støtte.
Det ble vedtatt at kommunen fortsatt skal jobbe for å finne en løsning der
ca 90 % av innbyggerne vil få fiberdekning, og at det kommunale
anleggsbidraget på maks kr 750 000 videreføres. Fiberutbygging er viktig
og jeg håper det videre arbeidet vil gi ønsket resultat.
Den andre saken jeg ønsker å trekke fram fra kommunestyremøtet er
behandlingen av Prinsipper for finansiering av avløpsnett og sanering
spredt avløp. Hovedplan for vann og avløp 2015-2027 er tidligere vedtatt,
men ikke hvordan det skal finansieres. Ved budsjettbehandlingen for 2016
lå det inne et anleggsbidrag fra hver husstand for tilknytning på 1 G (kr
92 576). I tillegg kommer privat stikkledning fra tomtegrensen til husvegg,
evt. elektrikerarbeid for pumpe og tilknytningsgebyr (kr 16 000). Saken ble
utsatt- og gjenopptatt nå i september.
Fra man startet arbeidet med tilkobling til kommunalt renseanlegg på
70-tallet og fram til i dag, har kostnaden for en stor del blitt dekket med
kommunale midler. Nå skal resterende husstander som faller inn under
den kommunale avløpssonen kobles på. Gammelt renseanlegg ved Eidet

skal skiftes ut og omfattende rehabilitering av eksisterende avløpsnett
gjennomføres. Dette er svært kostnadskrevende, og kommunen har ikke
økonomi til å finansiere dette som før. Det betyr at regningen må sendes
oss innbyggere.
Jeg vet at kommunesammenslåingen er omstridt. I denne sammenhengen
gir vårt vedtak om å danne en ny kommune med Aurskog-Høland stor
gevinst. Når store utgifter skal tas, lønner det seg å være mange å fordele
på. Følgende enstemmig vedtak ble fattet av kommunestyret 29.09.16:
Det fastsettes følgende prinsipper for finansiering av utbygging av
kommunalt avløpsnett i Rømskog:
1. Avløpsområdet skal være 100 % selvkostfinansiert fra senest 2019.
2. Tilknytningsgebyr for avløp på kr 16 000 pr boenhet belastes alle
hjemmelshavere til tomter som kobles på det kommunale avløpsnett.
For næringstomter betales ett abonnement.
3. Abonnenter må selv bekoste privat stikkledning fra egen
eiendomsgrense til husvegg, samt elektrikerarbeid for strøm til
pumpestasjon.
4. Påkobling til kommunens trykkavløp forutsetter at hver eiendom har
separatsystem (skilt overvann og kloakk) fra husvegg til
pumpestasjon. Dette bekostes av den enkelte hjemmelshaver.
5. Hjemmelshavere til bebygde tomter plikter å koble seg til offentlig
nett etter PBL §§ 27-1, 27-2 og Fl § 11 når avløpsnettet utbygges.
6. Årlig avløpsgebyr fastsettes likt for hele kommunen.
7. Administrasjonen bes om å se på muligheten for at de som må ha
eget anlegg kan gis et investeringsbidrag på inntil 50 % av
anleggskostnad oppad til maks. kr 50 000.
8. Administrasjonen bes også se på muligheten for
tilbakebetaling/tilskudd til de som har fått meget høye kostnader ved
påkobling av avløpsnettet.

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Politisk dag 3.11.16 kl. 08.00
Møte i Kontrollutvalget 15.11.16 kl. 09.30
Formannskapsmøte 28.11.16.kl. 16.00
Rømskog kirke har gått til innkjøp av nytt piano. Dermed har
vi et piano "til overs". Pianoet gis vekk til lag/foreninger etc
som måtte ha bruk for dette. Ta kontakt med kirkekontoret,
Runar Kasbo tlf 69811846/40640978.

Rømskog legekontor er stengt uke 45 og 46. Vikar for
Lasse Christenssen er å treffe på Bjørkelangen medisinske
senter tlf. 63852670.

TORSDAG 3.11. BYGDEKINOEN

Kl. 18:00, Trolls (Norsk tale, 2D)

Kl. 20:00, Børning 2
Aldersgrense: 6 år

TV-aksjonen 2016
Tusen takk til alle givere for det flotte resultatet. Det
kom inn 74,65 kr. Pr. innbygger. En stor takk til
skogeierlaget med flere for hjelpen. Thor Håkon

EN SMAK AV VERDEN
Lørdag 11.2.2017 får du en smak av verden på Rømskog. Da
samles vi for å bli kjent med hverandres kultur. Det blir musikk,
underholdning og mat.
Kan du tenke deg å hjelp til som frivillig, eller har du lyst til å lage
mat? Vi ønsker oss mat fra mange forskjellige land. Det vil også
bli loddsalg, og vi vil gjerne ha inn gevinster til dette.
Ta kontakt med Annemieke (93973964), eller Aileen (46797919)
hvis du kan bidra med noe. Eller på e-post:
frivilligsentralen@romskog.kommune.no
Vi gleder oss!

Lag og foreninger
Rømskog pensjonistforening
Pensjonistforeningen har møte i den gamle spisesalen 10.
november kl. 18.00. Styremøte kl. 17.00. Ergoterapeut Jorun
Kongtorp besøker oss.
Vel møtt!
Pensjonistenes julebord 25. november kl. 17.00. Julebordet i
år er gratis. Arne og Vidar fra Vestmarka underholder. Påmelding
til Trygve Nilsen 69859213 eller 92822446. Fint hvis dere kan
melde dere på så fort som mulig.
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. november kl. 18.00

Julemesse
Støtteforeningen arrangerer julemesse på Eldresenteret torsdag
17. november kl. 11.00 – 14.00. Det blir salg av blant annet
«juleting», mottatte gaver og håndarbeider, samt utlodning med
trekning kl. 14.00. Vi er takknemlig for gaver til både utlodning og
salg. Det blir salg av kaffe og vaffel.
Vi håper mange støtter opp om julemessa vår. Alle er hjertelig
velkommen! Hilsen styret i støtteforeningen.
Nord Trandem Gård åpner gårdsbutikk og café!
I forbindelse med Jul på Rømskog den 27. November åpner vi
dørene for første gang kl. 12.00. Her blir det bakevarer fra
steinovn, økologisk kaffe, interiør, egenproduserte matvarer og
birøkter Clara sin honning for å nevne noe.
Åpningstider:
Fredag: 12-18, Lørdag: 12-18 og Søndag: 13-17
Hvis det er ønske om å komme utenom åpningstidene er det
bare å ta kontakt. Hjertelig velkommen! 💗
Nord Trandem Gård
Tlf: 92221973
Mail: yvonne@nordtrandemgard.no

Jul på Rømskog 2016
For tredje gang arrangeres det julemarked i bygda søndag 27.
november kl. 12-17.
Jul på Rømskog er et arrangement som passer for hele familien.
Ta med venner, familie og kollegaer til en koselig dag i
Rømskog.
Deltagere i år er:
🌟Trandemsetra
🌟Nord Trandem Gård
🌟Moserud
🌟Rømskog Husflidslag på Rømskog Kulturhus
🌟Kafén
🌟Utestua på Steinby
🌟Juletrefeltet på Vestre Tørnby
Tusen takk til dere som deltok i Jul på Rømskog sin
plakatkonkurranse. Bildet vil snart bli publisert på vår facebook
side og vil brukes som plakat og i markedsføring.
Hjertelig velkommen til en hyggelig dag fylt med julestemning!
Eventuelle spørsmål kan sendes til:
yvonne@nordtrandemgard.no
Kaféns öppetider i november:
Torsdag 3.11 kl. 10-18 og Fredag 4.11 kl. 10-15
Torsdag 10.11 kl. 10-18 og Fredag 12.11 kl. 10-15
Torsdag 17.11 kl. 10-18 og Fredag 18.11 kl. 10-15
Söndag 27. november är det "Jul på Rømskog". Kafén är då
öppen, och jag och Kerstin serverar julsmörgås och annat gott.
Detta kommer bli sista dagen jag har öppet. Det har varit ett
spännande år - Tack.
Önskar er en fin adventstid. Maria ❤

Støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter
Støtteforeningen har kakelotteri på Kommunehuset i forbindelse
med «Jul i Rømskog» 27. november
Kom innom oss for å vinne ei kake eller bare gi et bidrag til
Støtteforeningen

Hobbykveld - Rømskog Husflidslag
Første tirsdag i måneden arrangerer vi hobbykveld for alle som er
interessert.
Det er uformelle treff med muligheter for å utveksle idéer og gi
hverandre en hjelpende hånd. Gammel som ung, både jente og
gutt. Enkel servering, kr. 20,- pr. pers.
Velkommen. Tirsdag 1. november er vi på biblioteket, og tirsdag
6. desember er vi i den gamle spisesalen kl. 18.00.
Rømskog husflidslag arrangerer lysstøping torsdag 15.12
Velkommen i skolens sløydsal kl. 18.00. Barn under 12 år må ha
følge med en voksen.
Pris for lysstøping pr. par: Kr.10,Påmelding til Trine Lise Øwre tlf.nr. 98898288 innen
12.desember.

Rømskog Historielag
Historielaget har stand på Kommunehuset i forbindelse med «Jul
i Rømskog» 27. november. Vi selger bygdebøker, som er fine
julegavetips. Kom innom oss for en prat.
Historielaget

ÅRSMØTE I RØMSKOG
SENTERPARTI avholdes på
kommunehuset torsdag 17.11 kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som
ønskes behandlet må være styret v/ Randi Dalheim
oeyvsan@online.no i hende innen 10.11. Enkel bevertning.
Velkommen! Styret

Konsert i Rømskog kirke onsdag 23. november kl.
19.00. Velkommen til en nydelig musikkopplevelse i kirken med
Mathilda Røjdemo på orgel og Ole Hermann Huth på fiolin.
Konserten er gratis. Alle hjertelig velkommen!

Rømskog kirke fredag 9.12 kl.18.00

Julekonsert med Knut Anders Sørum, Nora Jabri og Lewi
Bergerud. Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no eller ved
inngangen.
Skaterampe på skoletoppen
Du er velkommen til å bruke den, husk det er påbudt å bruke
verneutstyr - all bruk skjer på eget ansvar!

Aktivitetskalender
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

3.11
5.11
6.11
6.11
8.11
13.11
15.11
20.11
20.11
22.11

08.00
16.00
18.00
18.00
18.30
18.00
9.00
11.00
18.00
18.30

Kommunehuset
Politisk dag
Rømskog kirke
Åpen kirke
Rømskog kirke
Allehelgensgudstjeneste
Ungdomslokalet
Skytetrening
Biblioteket
Språkgruppe
Ungdomslokalet
Skytetrening
Kommunehuset
Kontrollutvalget
Rømskog kirke
Gudstjeneste
Ungdomslokalet
Skytetrening
Frammøte ved
Ut på tur
kommunehuset
Tirsdag 22.11 18.30 Biblioteket
Språkgruppe
Onsdag 23.11 19.00 Rømskog kirke
Konsert
Søndag 27.11 18.00 Ungdomslokalet
Skytetrening
Mandag 28.11 16.00 Kommunehuset
Formannskapsmøte
Søndag
4.12 18.00 Ungdomslokalet
Skytetrening
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20. i hver måned. Bruk Arial
som skrifttype.

