RØMSJINGEN
Mars 2017

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir liv og vekst
ÅPNINGSTIDER:
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag kl 12.00-18.00
Torsdag kl 12.30-18.00
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
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Foto: Vidar Østenby

VÅR
Mest unnselig av dem alle
kan vi kalle
mars
som smelter is til vann
og kan
bygge bro mellom to
i mellom vår og vinter
Jeg bare hinter
Jon Riiser (mars 2009)

Ordføreren har ordet
Jeg henvender meg i denne sammenheng til næringslivet
på Rømskog. I bygda finnes det mange små og noen store
bedrifter. Det har tidligere vært forsøkt å danne en
næringsforening uten hell. En av grunnene til det er
kanskje at det er få bedrifter som har de samme interessene.
Etter flere treffpunkt med næringsdrivende i bygda, gis det
allikevel respons på nytten av økt samarbeid.
I Aurskog-Høland kommune finnes det fire næringsforeninger.
Disse fire foreningene, samt Bondelaget og Aurskog-Høland
utbyggingsselskap utgjør Aurskog-Høland Utvikling.
Næringssjefen i kommunen er sekretær i foreningen. Denne
foreningen er aktiv og står for det meste av arrangement,
markedsføring og næringstiltak i Aurskog-Høland kommune.
Næringslivet på Rømskog inviteres til å delta i denne aktive
foreningen. I og med at det p.t. ikke finnes noen næringsforening
på Rømskog, vil jeg inntil videre sitte som representant for
Rømskog i styret i Aurskog-Høland Utvikling. For å nå ut med
informasjon til dere om foreningens virksomhet, ønsker jeg
operative epostadresser til dere. Send gjerne din epostadresse til
ordforer@romskog.kommune.no
Benytter også anledningen til å takke Frivilligsentralen for En
smak av verden på Rømskog. Det var et flott arrangement hvor vi
fikk anledning til å bli bedre kjent med våre nye sambygdinger fra
andre land. Utveksling av kultur og mattradisjoner gav oss en
innholdsrik og fin ettermiddag sammen.
Tusen takk 

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Formannskapsmøte 7. mars kl. 16.00
Kommunestyremøte 23. mars kl. 18.00

Barnehage- og SFO-opptak 2017/2018
Søknader om plass i barnehagen og SFO 2017/2018 er 1.4.17.
De som har plass inneværende år behøver ikke å søke, de får
automatisk tildelt den plasstypen de har. Eventuelle ønsker om
endret plass må det gis beskjed om. Søknadspapirer og
informasjon finner du på www.romskog.kommune.no
i barnehagen/SFO og på oppvekstkontoret. For ytterligere
informasjon om barnehagen kan henvendelse skje til
oppvekstleder på unni.degnes@romskog.kommune.no eller på tlf
907 28 703. For SFO-spørsmål kontaktes rektor på
skolen@romskog.kommune.no eller på tlf. 982 67 640.

Bygdekino torsdag 9. mars
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.
Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

Kl. 18:00
Vaiana 2D
Aldersgrense 6 år

Kl. 20:00
Kings Bay
Aldersgrense 9 år

Søknad om Kulturmidler for 2017
Søknadsskjema er sendt lag og foreninger på e-post. Skjemaet
ligger også på kommunens hjemmesider. Søknadsfrist 10. mars.

17. maikomiteen 2017
Rode 2. Trandemkroken og Helnefeltet holder sitt første møte på
Kommunehusets gamle spisesal mandag 6. mars kl. 18.30.

En stor takk til et fantastisk oppmøte 11. februar! Det var et
vellykket arrangement. Ikke minst tusen takk til alle frivillige som
har bidratt på forskjellige måter.

Bake- og matkvelder
Frivilligsentralen vil gjerne arrangere kvelder hvor man kan lære
å bake norsk bakst eller lære å lage norske retter. Hvem har lyst
til å lære andre alt om norske retter og bakst? Og hvem har lyst til
å lære å bake og å lage mat? Avhengig av antall deltakere
bestemmes senere tidspunkt og sted. Påmelding:
frivilligsentralen@romskog.kommune.no 93973964 eller stikk
innom på kontoret på tirsdag eller torsdag.

Mat og prat
Frivillige stiller opp igjen!
1.3 serveres baguetter fra kl. 12-15.30.
15.3 serveres pakistansk mat fra kl. 14-17.
29.3 serveres vafler fra kl. 11-15.30.

Utleggelse av eiendomsskattelister 2017
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av
eiendomsskatt for 2017 i sak 84/16, legges eiendomsskatteliste
ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28. februar 2017.
Skattelistene er lagt ut ved servicetorget på kommunehuset. I
tillegg er den publisert på kommunens internettside
www.romskog.kommune.no.
Klage må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks
uker.
Eiendomskattekontoret har adresse: Rømskog kommune,
Enghaget 1, 1950 Rømskog. Tlf 69 85 91 77. Epost:
postmottak@romskog.kommune.no

Skilting av veier / merking av bolig
Kommunen er godt i gang med å sette opp skilt med veinavn.
Vi vil i den forbindelse minne innbyggerne på å merke sine
eiendommer med nummerskilt. Dersom dere oppdager feil ved
skilting, vennligst ta kontakt med kommunens servicetorg på
telefon: 69 85 91 77 eller på e-post:
postmottak@romskog.kommune.no.

Adressering i Rømskog kommune
I forbindelse med veinavnprosjektet i kommunen kan noen
innbyggere oppleve problemer med adresseendring i
folkeregisteret o.l. Dersom dere har problemer, ta kontakt med
kommunens servicetorg på telefon: 69 85 91 77 eller på e-post:
postmottak@romskog.kommune.no

Lag og foreninger
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog

Eldresenter mandag 6. mars kl. 18.00
Årsmøte i Støtteforeningen
Årsmøtet for 2017 avholdes på Rømskog Eldresenter mandag
3.4. kl. 20.00, umiddelbart etter hyggeaften. Vi oppfordrer
medlemmene i støtteforeningen til å møte opp. Forslag eller
saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Berit
Fagermoen i hende innen 25.3.
Vel møtt - hilsen styret

Lønnberg Hår og Hud holder stengt fra og med 23 mars pga
fødselspermisjon og forventer å åpne igjen i midten av august.
Håper å se alle gamle og nye kunder igjen til høsten.
Med vennlig hilsen Tonje, tlf. 45430552.

Årsmøte i Vestre Rømskog JFF
Torsdag 9. mars kl. 18.00 på Skytterhuset. Vanlige
årsmøtesaker. Nestleder i fylkeslagets styre Kjetil Søby besøker
oss og har med litt info. Enkel bevertning. Velkommen! Styret.

Rømskog Pensjonistforening har møte i gamle spisesalen
torsdag 9. mars kl. 18.00. Styremøte kl. 17.00. Trond Aarstad
underholder. Gamle og nye pensjonister er velkommen!

Rømskog Pensjonistforening
Dagsturen i år, 23.mai 2017, går til Finnskogen. Avreise fra
kommunehuset kl. 09.00. Vi blir servert kaffe og rundstykker på
Finnskogen Kro og Motell. Etter en tur rundt på Finnskogen med
guide, er vi tilbake til middag. Pris pr. pers. kr. 670.- Påmelding
innen 1. mai 2017 til Thor Haugen tlf. 92444002.
Velkommen med – gammel som ung.
PS. Vi minner allerede nå om høstturen (4 dager) 15. – 18.
august til Pers Hotell, Gol. Dette kommer vi tilbake til seinere.
Med vennlig hilsen TURKOMMITEEN.

Årsmøte i Nordre Rømskog Jeger- og fiskerforening
(NRJFF)
Tidspunkt: Tirsdag 7. mars 2017 kl. 18.30.
Sted: Kommunehuset (gamle spisesalen)
Representanter er: Medlemmer i Nordre Rømskog JFF.
Det vil bli enkel bevertning.
Resterende dokumenter: Styrets forslag til dagsorden,
årsmelding, regnskap, valg og andre saksdokumenter vil bli
utlevert på selve årsmøtet etter vedtektenes § 5. Innkommende
forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres skriftlig til
styret v/ leder før tirsdag 21. februar 2017. VEL MØTT!
Hilsen styret i NRJFF

Lørdag 18. mars kl. 17.00 har RSS
(Rømskog, Setskog og Sandem musikkorps)
konsert på Rømskog kulturhus sammen med
Inspirato, et kor fra Aurskog-Høland. Vel møtt!

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Hva
Søndag 05.03. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Tirsdag 07.03. 16.00 Kommunestyre- Formannskapsmøte
salen
Tirsdag 07.03. 18.30 Arbeidsstua på
Sjakk
Eldresenteret
Torsdag 09.03. 18.00 Gymsalen
Kino: Vaiana
Torsdag 09.03. 20.00 Gymsalen
Kino: Kings Bay
Søndag 12.03. 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Søndag 12.03. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening
Tirsdag 14.03. 18.00 Gamle
Årsmøte i Rømskog
spisesalen
idrettslag
Tirsdag 14.03. 18.30 Arbeidsstua på
Sjakk
Eldresenteret
Tirsdag 14.03. 18.30 Stua
Språksprell
Søndag 19.03. 15.00 Ungdomslokalet Klubbmesterskap
Tirsdag 21.03. 18.30 Arbeidsstua på
Sjakk
Eldresenteret
Torsdag 23.03 18.00 Kommunestyre- Kommunestyremøte
salen
Søndag 26.03. 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Tirsdag 28.03. 18.30 Frammøte ved
Ut på tur
kommunehuset
Tirsdag 28.03. 18.30 Arbeidsstua på
Sjakk
Eldresenteret
Tirsdag 28.03. 18.30 Stua
Språksprell
Lørdag 01.04. 10.00 Rømskog
Klassemedaljeskytebane
skyting
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller
sendes postmottak@romskog.kommune.no før den 20. i hver
måned. Bruk Arial som skrifttype.

