RØMSJINGEN
Juli og august 2017

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir liv og vekst
ÅPNINGSTIDER:
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Juli: Mandag kl. 12.00-16.00
August: 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:
Legevakt:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

På stranden
Barnet springer på stranden
og plukker kulørte stener
og vraker en sten for en annen,
fordi det oppriktig mener
at den det fant sist er den peneste
og glatteste og reneste!
Gamlingen rusler på stranden,
så kroket av oldingsplager.
Han stanser ved barnet i sanden
og tenker på livets dager,
og tenker som så, at hver eneste
engang har vært den peneste.
Rudolf Nilsen

Ordføreren har ordet
Brannberedskapen i Rømskog ivaretas av Nedre Romerike
Brann- og redningsvesen IKS (NRBR). Hovedstasjonen for vårt
distrikt ligger på Bjørkelangen. Ved brann er tid en avgjørende
faktor. På grunn av Rømskogs beliggenhet, har kommunen siden
slutten av 80-tallet hatt eget brannmannskap. Først bare oppsatt
med slanger og pumper - og fra 2004 med egen bil. Denne
brannstyrken består av 7-8 mann som har gjort, og gjør en
kjempeinnsats for å ivareta brannsikkerheten for oss innbyggere.
Mesteparten av innsatsen tilskrives ren idealisme.
Effektiv slukking krever riktig utstyr. Dagens brannbil er en
gammel tankbil fra 1972. På grunn av alderen har den klare
begrensninger, og driftssikkerheten er høyst variabel. Med dette
som utgangspunkt har vår lokale brannvernleder søkt Marker
Sparebank om støtte til innkjøp av ny brannbil. Marker
Sparebank har generøst gitt kr 500 000 til ny bil. Det er svært
gledelig!
En ny brannbil koster mellom kr 1.2 – 1.3 mill. Finansiering av ny
brannbil ble fremmet under behandlingen av overskuddet for
2016 i kommunestyret 15. juni. Det ble enstemmig besluttet å
bevilge kr 800 000, slik at innkjøp av ny brannbil kan
gjennomføres.
Denne bilen vil bli av type WV Transporter, eller lignende. På
markedet finnes skumvannanlegg som gjør at vannmengde på
bilen ganges med 7 ved bruk. Anlegget er kun avhengig av
vannmengde i en vanlig hageslange for å etterfylle ved bruk. Man
er derfor ikke avhengig av tilgang til tradisjonelle brannkummer.
Denne bilen kan kjøres av alle som har klasse B-førerkort. Bruk
av dagens bil krever lastebilførerkort og er en begrensning for
mannskapene. Bilen vil i tillegg inneholde frigjøringsutstyr til å
klippe biler ved ulykker, samt hjertestarter og varmesøkende
kamera. NRBR IKS har en slik bil stasjonert på Løken og mener
at dette er framtidens brannbil for deltidsstyrker.
I fjor høst opplyste jeg at gang- og sykkelveien fra Tørnby til Eidet
skulle stå klar ved utgangen av juni i år. Ulike årsaker gjør at den

først vil være klar til bruk ved skolestart til høsten. Ellers meldes
det om at framdriften på butikkbygget går som planlagt. Det vil si
at bygget overleveres 1. september. Deretter skal butikken
innredes. Åpningstidspunktet for butikken er ikke avklart.
Jeg ønsker dere alle en fin sommer ☺
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Formannskapsmøte 21. august kl. 16.00.
kommunestyresalen

Skolestart 17.august
Skolen starter opp igjen etter sommerferien torsdag 17.8.
2.-7. klasse begynner kl. 08.00. 1. klasse møter utenfor skolen
kl. 08.45. Vi ønsker alle nye og "gamle" elever velkommen til et
nytt skoleår!

Rømskog legekontor
Legekontoret er stengt: 3. og 5. juli, samt 7. og 9. august. Trenger du lege,
henvend deg til Bjørkelangen Medisinske Senter på Bjørkelangen
på tlf 63 85 26 70. Øyeblikkelig hjelp tlf 116117 eller 113.

Bibliotekets åpningstid i skolens sommerferie:
3. til 31. juli har Biblioteket begrenset åpningstid, og
holder åpent mandager fra kl. 12:00 til 16:00.
I august har biblioteket vanlige åpningstider.

Kulturskolens aktiviteter fra høsten 2017
• Dans tirsdager kl.13.45 – 14.45 (1t) Pris pr.halvår: kr.750,Dans i ulike sjangere, elevmedvirkning til de sjangerne som ønskes.
• Drama onsdager kl.13.45 – 15.30 (1t 45min) Pris pr.halvår: kr.1295,I dette tilbudet vil det bli en del kreativt arbeid, som elevene selv er med å
medvirke til. Vi har muligheter til å sette opp forestilling, med egenskrevet
eller ferdigskrevet manus, produsere film og opptre. Så tilbudet er også til
de som ikke nødvendigvis ønsker å opptre, men ønsker å være med på
“bakarbeidet”
Trine Lise Øwre underviser på begge aktivitetene.
• Undervisning i trekkspill, kr. 824,- pr. halvår. (30 min.)
• Keyboard (piano) for nybegynnere, kr. 550,- pr. halvår. (22,5 min.)
Undervisningen foregår tirsdager mellom kl 17.00 og 19.00.
Trond Aarstad underviser på begge instrumentene
Mer informasjon og søknadsskjema ligger ute på kommunens
hjemmeside.

Vi møtes på bygdetunet Kørren i sommer!
Kørren-kiosken har åpen hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 18 til og med
søndag 20. august. Her er det servering av rømmegrøt og spekemat samt
salg av vafler, is og brus.
Ønsker du å leie Tinghuset og / eller har spørsmål om Kurøen Bygdetun,
kontakt vår koordinator Helene Sand på tlf. 479 77 652

Barne- og ungdomsfestival
Velkommen til aktiviteter og underholdning for barn og ungdom på Kurøen
lørdag 26. august!
Vi ønsker oss besøk av ulike dyr og forskjellige aktiviteter for små og store
barn. Lag og foreninger oppfordres til å delta.
Ta gjerne kontakt hvis du kan bidra med noe. E-post:
trine.lise.owre@romskog.kommune.no
Arr. Ungdomsfabrikken.
Følg Rømskog kommune på Facebook og www.skjer-i.no

Møte med hytteeiere i Rømskog
Alle hytteeiere inviteres til dialogmøte med kommunen på Kørren
lørdag 19.august kl 11.00 Enkel servering! Velkommen!

Gudstjenester

16. juli kl. 11.00 i Rømskog kirke
20. august kl. 11.00 på Bråten, i Utroa ved grensen.
Gudstjenesten er sammen med Östervallskog menighet.

Lag og foreninger
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
for beboerne på Eldresenteret, pensjonister og andre
interesserte.

Velkommen til hyggestund på Rømskog Eldresenter
mandag 7. august kl. 18.00

Rømskog pensjonistforenings kaffetur 9. juli kl. 14:00
til hytta ved Ramberg, «badstua». Oppmøte ved kommunehuset
kl. 13:45. De som har bil tar med dem som ingen har. Vi håper på
pent vær.
Vel møtt!

Bygdebøkene
selges nå i resepsjonen på Kommunehuset, i biblioteket og på
Jokerbutikken.
Bind 1: kr. 300
Bind 2: kr. 200
Bind 3: kr. 300
Betaling med bankgiro
Nils Nilssen kan også kontaktes, mobil 959 80 329

Er det noen som har bolig/leilighet i Rømskog for
utleie:
Normeka AS søker etter utleiebolig/leilighet til ei jente som har
fått tilbud om lærlingeplass ved bedriften med oppstart 1.
august 2017.
En eventuell leieavtale inngås direkte mellom utleier og
lærlingekandidaten.
De som har bolig/leilighet for utleie kan kontakte Kolbjørn
Høilund på mobilnr. 930 07 664 eller e-post kho@normeka.no.

KØRREFESTIVAL 2017 - 20-ÅRS JUBILEUM!

Onsdag 2. august
19.30 Møte med Jonas Lund og PLUS
Torsdag 3. august
19.30 Møte med Marcus Olson
Fredag 4. august
19.30 Møte med Marcus Olson og lovsang med Michael Andreas Nilsen
22.00 Barnemøte med Alexandra og Emmanuel Hyllerud i Tinghuset
24.00 Konsert med Jens Andreas Kleiven
Nattkonsert med David Nilsson
Lørdag 5. august
10.00 Sandvolleyball- og volleyballturneringer
11.00 - 14.00 Aktiviteter for store og små
13.00 Juniormestermøte
14.00 Femkamp
19.00 JUBILEUMSMØTE Barnemøte med Alexandra og Emmanuel
Hyllerud i Tinghuset
22.00 Konsert med Ole Børud
24.00 Nattverd
00.30 Jubileumsquiz i Tinghuset

Søndag 6. august
11.00 Finale Sandvolleyball/Volleyball
14.00 Møte med Dag Halvorsen, Mathilda Röjdemo og Hjem 15.30
Jubileumsmiddag (Med forbehold om endringer)

Aktivitetskalender
Ukedag
Lørdag

Dato
1. juli

Kl.
Hvor
10:00 Kurøen
bygdetun
Søndag 2. juli
10:00 Kurøen
bygdetun
Søndag 16. juli
11:00 Rømskog kirke
Søndag 30. juli
09:30 Storøya
Onsdag- 2.-6.
Kurøen
Søndag august
bygdetun
Mandag 7.august 18:00 Eldresenteret
Fredag 18.
Nord Steinby
august
kro og camping
Lørdag 19.
11:00 Kurøen
august
bygdetun
Søndag 20.
11:00 Utroa ved
august
grensen
Lørdag 26.
12:00 Kurøen
august
bygdetun

Hva
Unionsmarathon
SUP-Kurs
Gudstjeneste
SUP-Kurs
Kørrefestival
Hyggestund
TRIO’n spiller
Møte med hytteeiere
Gudstjeneste på
Bråten
Barne- og
familiefestival

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no frist den 20. 8. Bruk Arial som
skrifttype.

