RØMSJINGEN
Januar 2017

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 – 69810400
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

Rømskog kommune
ønsker alle et riktig
godt nytt år!

Ordføreren har ordet
Kommunestyret vedtok 15.12.16 budsjettet for 2017. En
hovedmålsetting for kommunestyret nå er å opprettholde
tjenestetilbudet. Det sikrer dette budsjettet.
Så får vi håpe 2017 ikke byr på større uforutsette
driftsbehov. Det er ikke budsjettet rigget for.
Politikk handler om å prioritere. Dette budsjettet viderefører den
reduksjon i bemanning som er gjennomført i 2016. Til gjengjeld
er det blant annet funnet rom for en lærlingeplass i Helse- og
omsorgstjenesten. Som tidligere varslet, blir det fra 2017 innført
eiendomsskatt og de fleste kommunale avgifter økes med 3 %.
For tjenester innen avløp, feiing og renovasjon, har
kommunestyret bestemt en maks økning opp mot 10 %.
Investeringsbudsjettet er omfattende. Mange av prosjektene er
videreført fra i fjor. Dette gjelder blant annet gang- sykkelvei,
renseanlegg og næringsbygg til butikk. Totalt skal det investeres
for drøyt 26 mill. i 2017. Av mindre prosjekter kan nevnes
toalettbygg på Kirkesand og ballbinge på Vestsida.
Økonomiplanen legger også opp til utbygging av veilys i perioden
fram til 2020. Første prioritet er oppsett av lys sørover fra
Hellnefeltet til Krokenfeltet.
I forrige Kommunestyreperiode ble salg av kommuneskogen
behandlet. Det ble den gang besluttet å vurdere behov og
muligheter for makebytte med sentrumsnære arealer før salg.
Den prosessen er nå avsluttet. Kommunestyret besluttet derfor i
desembermøtet å legge kommuneskogen ut for salg.
Jeg ønsker dere alle det beste for det nye året!

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Utvalg for utvikling/Planutvalg 17. januar kl. 18.00
Utvalg for oppvekst og omsorg 18. januar kl. 18.00
Formannskap/ Adm.utvalg 23. januar kl. 16.00

Du kan benytte eFaktura på våre fakturaer
For en tid tilbake åpnet vi for at dere har muligheten til å få
fakturaer fra oss på eFaktura. Har du ennå ikke inngått denne
avtalen, så ønsker vi å minne deg på følgende fordeler:









Du slipper å taste KID-nr, beløp og kontonummer
Den lagres i nettbanken
Kan varsles på e-post
Du må godkjenne betalingen i nettbanken før den blir
betalt
Kan kombineres med Avtalegiro
Kan betale hvor som helst f.eks. på reise, da du ikke er
avhengig av å ha papirfakturaen
Mindre papir, og du sparer miljøet
Mange tilbydere av eFaktura

Hvordan komme i gang:
 Logg på nettbanken
 Finn aktuelle tilbydere av eFaktura
- Gå til Betaling og Betalingsavtaler
- Finn aktuelle eFakturaer
 Aktiver eFaktura-avtalene på de “leverandørene” som
du ønsker å opprette
 Du trenger et referansenummer, for våre fakturaer er
det:
00+sekssifret kundenummer (finnes på fakturaen)

Rømskog frivilligsentral flytter!
Fra 1.1.17 har frivilligsentralen sitt eget lokale som kan brukes av
alle på Rømskog. ‘Stua’ er en møteplass for alle og er åpent på
hverdager fra kl. 8.00 til kl. 15.30. Forskjellige aktiviteter
planlegges og starter opp etter nyttår, men du kan selvfølgelig
komme innom, drikke kaffe og slå av en prat. Skolebarn kan
komme til stua mens de venter på foreldre. Har du noen ideer om
aktiviteter eller ønsker du å være en frivillig? Ta kontakt! Mine
kontordager er tirsdag og torsdag.
Velkommen i Stua! Hilsen Annemieke,
frivilligsentralen@romskog.kommune.no, 93973964.
Følg frivilligsentralen på Facebook og ta en titt på www.frivillig.no
for å se hvilke forskjellige oppdrag sentralen har.

Sjakk!
Vi starter opp med sjakk igjen 3.1.17 fra kl. 18.30 til cirka kl.
21.00. Vi møtes hver tirsdag fram til påske. Sted: arbeidsstua på
eldresenteret.

Språksprell
Er du ny i Norge? Vil du øve på å snakke norsk? Bli med!
Annenhver tirsdag møtes vi fra kl. 18.30-20.00. Første kveld er
17. januar. Sted: Stua

Arbeidsstua
På tirsdager og torsdager fra kl. 10.00-12.30 er det arbeidsstue
på Eldresenteret med Tordis Haugen og Reidun Vestli. Sosialt
samvær med kaffe og noe å bite i. Om du har noe håndarbeid du
driver med er det bare å ta det med seg! Velkommen!

Herregruppa
Herregruppa er en samling for pensjonerte menn som samles på
arbeidsstua den første tirsdagen hver måned fra kl. 10.00-12.00.
Vi drikker kaffe, spiser kjeks og prater om alt og ingenting! Målet
med gruppa er fellesskap og trivsel for de som deltar! 3.1, 7.2,
7.3, 4.4, 2.5 og 6.6.

Mat og prat!
Onsdag 11.1, 18.1 og 25.1 er det mulig å spise i Stua! Fra kl. 12
til kl. 17 er du velkommen. Frivillige stiller opp og lager mat. Den
første onsdagen serveres det suppe! Inntektene går til «En smak
av verden på Rømskog» (11.2.17)

Velkommen til frokost for næringslivet
Ordføreren ønsker næringsdrivende velkommen til frokost
på Normeka AS tirsdag 31.1.17 kl 7.30.
Næringskonsulent Erik Bakke i Aurskog-Høland kommune
vil informere om hvordan næringsforeningene
samarbeider med kommunen. I tillegg vil Vidar Østenby
fra Regionalpark Haldenkanalen informere om hvordan
parken kan bidra til næringsutvikling i Rømskog.
Påmelding til postmottak@romskog.kommune.no innen
26.1.17.

BYGDEKINO TORSDAG 12.1.

Kl. 18.00

Kl. 20.00

Lag og foreninger
Pensjonistforeningen
Møte i gamle spisesalen 12. januar kl. 18.00. Styremøte kl.
17.00. Bjørn Tørnby deltar med kåseri. Åresalg.
Vel møtt!

Hobbykveld
Første tirsdag i måneden (med unntak januar) arrangerer vi
hobbykveld for alle som er interessert i div. typer håndarbeide.
Her kan vi utveksle idéer og hjelpe hverandre eller bare slå av en
prat. Enkel servering. Datoer for våren 2017er 10/1, 7/2, 7/3, 4/4,
2/5. Velkommen til den gamle spisesalen kl. 18.00.
Rømskog Husflidslag

Støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter
Styret i Støtteforeningen vil ønske alle et riktig godt nytt år!
Vi takker alle som støttet opp om julemessa på Eldresenteret, det
kom inn kr. 14.400,-.
Vi vil også takke for kr. 4.255,- som vi fikk inn på kakelotteriet i
forbindelse med «Jul i Rømskog».
Støtteforeningen ønsker flere medlemmer som kan tenkte seg å
bidra til å gjøre det hyggelig for beboerne ved Eldresenteret,
Omsorgsboligene og Trygdeboligene. Støtteforeningens
medlemmer har ansvaret for arrangementene første mandagen i
måneden. Du skal kun ha med matfat eller noe til kaffen og være
med på Eldresenteret fra ca. kl. 18.00 til 21.00 og det dreier seg
kun om 1 – 2 ganger pr. år. Kan du tenke deg å være med på
dette? Ta kontakt med Mette Trandem (91526051) eller Synøve
Melby (45460620).
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 2. januar kl. 18.00

Gudstjeneste:
Rømskog kirke 15. januar kl. 11.00. Gudstjeneste
Rømskog kirke 29. januar kl. 11.00. Gudstjeneste

Aktivitetskalender
Ukedag
Tirsdag

Dato Kl.
03.01 18.30

Søndag
Tirsdag

08.01 18.00
10.01 18.30

Onsdag

11.01 12.00

Torsdag 12.01 18.00
Torsdag 12.01 20.00
Søndag
Tirsdag

15.01 18.00
17.01 18.30

Onsdag

18.01 12.00

Søndag
Tirsdag

22.01 18.00
24.01 18.30

Tirsdag

24.01 18.30

Onsdag

25.01 12.00

Søndag
Tirsdag

29.01 18.00
31.01 18.30

Tirsdag

31.01 18.30

Hvor
Arbeidsstua på
eldresenteret
Ungdomslokalet
Arbeidsstua på
eldresenteret
«Stua» - gamle
kafeen
Gymsalen
Gymsalen
Ungdomslokalet
Arbeidsstua på
eldresenteret
«Stua» - gamle
kafeen
Ungdomslokalet
Frammøte ved
kommunehuset
Arbeidsstua på
eldresenteret
«Stua» - gamle
kafeen
Ungdomslokalet
Arbeidsstua på
eldresenteret
«Stua» - gamle
kafeen

Hva
Sjakk
Skytetrening
Sjakk
Mat og prat
Kino: Hakkebakkeskogen
Kino: Hundre og ett
åringen
Skytetrening
Sjakk
Mat og prat
Skytetrening
Ut på tur
Sjakk
Mat og prat
Skytetrening
Sjakk
Språksprell

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

