RØMSJINGEN
Februar 2018

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

VÅR BESTE DAG
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går, er like ny,
hemmelig som ved vårt første
morgengry.
Mangt skal vi møte
og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag.

Marker Sparebank – 69810400
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
69859177
Fax :
69859284
Barnehagen:
98267642
Skatteetaten:
80080000
NAV-kontoret:
55553333
Legevakt:
116117
Vakttelefon teknisk 47799639

Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått.
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort
og smått,
mer, kan hende, enn vi har forstått.
Månen over tun og tak er like ny,
men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi
mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!
Erik Bye

Ordføreren har ordet
Det hender fra tid til annen at strømforsyningen svikter. Ved
problemer på nettet til Hafslund kan man hente strøm via
Setskog-Høland elverk. Jeg har fått henvendelser på hvorfor
dette ikke gjøres i større grad enn hva som er tilfelle.
Hafslund Nett opplyser at før strøm kan hentes fra SetskogHøland elverk, må feilstedet og omfanget være kjent, slik at man
ikke forplanter feil inn til Setskog-Høland sitt nett. Videre gjøres
det en vurdering av forventet varighet på feilrettingen. Antas dette
å gå forholdsvis raskt, velges ikke omkobling. En omkobling til
Setskog-Høland elverk vil i sin tur medføre en kortere stans for
omlegging tilbake til normal drift igjen.
I de tilfeller Hafslund vurderer det hensiktsmessig å hente strøm
fra Setskog-Høland elverk, vil ikke hele bygda bli dekket.
Vinterstid anslås kapasiteten god nok til å dekke litt forbi
kommunehuset. På sommeren med lavere forbruk, vil
kapasiteten dekke lenger. Hafslund opplyser for øvrig at
forbindelsen blir brukt ved planlagt vedlikehold.
Tidlig i januar hadde ordførere fra kommunene langs fylkesvei 21
et møte med Statens Vegvesen. Hensikten var å sette fokus på
oppgradering av fv. 21. Veien er jo livsnerven i vårt område, og
det ble påpekt at veien er viktig for blant annet tungtransport
(tømmer), og som turistvei. Dessuten er trafikksikkerheten dårlig
ivaretatt. Det ble enighet om at Regionalpark Haldenkanalen på
vegne av kommunene langs fv. 21 sender en anmodning til
Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene (Østfold, Hedmark,
Akershus) om utarbeiding av en felles utviklingsplan for fv. 21.
Planen skal påpeke de viktigste muligheter og utfordringer for
strekningen. Statens Vegvesen stiller seg positiv til å delta i
prosessen med sin fagkompetanse, men påpekte at de er
avhengig av et oppdrag fra fylkeskommunene for å utarbeide
denne planen.
Første skritt nå er derfor å få de tre fylkeskommunene med på å
sende en felles bestilling til vegvesenet om å utarbeide en
utviklingsplan for veien. En slik plan vil være et viktig dokument
ved neste rullering av Handlingsplan for regional transportplan.
Dette vil i sin tur øke muligheten for videre behandling med de
nødvendige statlige bevilgninger.

For øvrig er det gledelig å kunne melde at Fellesnemnda for nye
Aurskog-Høland kommune har vedtatt at Rømskog kommunes
nåværende kommunevåpen også skal være den nye
kommunens våpen.
Thor Håkon

Politiske møter:
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte

08.02.18 kl. 18.00
12.02.18 kl. 16.00

Raske brev fra kommunen
Kommunen har tatt i bruk elektronisk forsendelse av utgående
brev. Det betyr at brevet kommer til deg i Altinn straks det er
ferdig. Du får SMS-varsel eller e-postvarsel fra Altinn når du har
mottatt et brev. Hvis du ikke logger deg inn og leser brevet i
Altinn innen 40 virkedagstimer, vil det bli sendt til deg i papirform
fra Altinn. Bruk Altinn så ser du brevet raskere og sparer miljøet
samtidig!

Eiendomsskatt
Skatteseddelen for eiendomsskatt vil bli sendt ut innen 1. mars
2018. Skattelistene vil samtidig bli lagt ut for offentlig
gjennomsyn. Eiendomsskatten vil bli sendt ut med kommunale
avgifter for 2. og 4. termin. Fristen for å søke fritak for 2019 er
satt til 1.8.2018

Dialogmøte 14. februar kl. 18:00
Lag og foreninger inviteres til dialogmøte onsdag 14. februar kl.
18:00 i gamle spisesalen på Kommunehuset.

Kulturmidler 2018
Søknadsfrist fredag 9. mars. Søknadsskjema ligger på
romskog.kommune.no

17. maikomiteen 2018
Rode 3. Østkroken/ Krokenfeltet holder sitt første møte i
Kommunehusets gamle spisesal mandag 5. mars kl. 18.30.

Bygdekino torsdag 15. februar
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.

Kl. 18:00 Coco
Aldersgrense: 6 år
Billettpris: kr. 90

Kl. 20:00 Per Fugelli-Siste resept
Billettpris: kr. 110

Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

TIL STØTTEFORENINGEN VED RØMSKOG
ELDRESENTER
Vi går nå et nytt år i møte, derfor ønsker beboere og
ansatte og rette en varm takk til støtteforeningen på
«hjemmet». Dere bidrar gjennom året med
månedlige hyggekvelder, julebasar og vårfest, slik
at våre beboere og de som bor i boligene får påfyll
av meningsfylt samvær og gode opplevelser. Deres
innsamlinger gir i tillegg en mulighet for å kjøpe inn
og fornye med hyggelige ting, noe som gir det «lille»
ekstra i miljøet på fellesarealene våre.
Med stor takknemlighet retter vi EN HJERTELIG TAKK FOR ALL INNSATS OG STØTTE I 2017!
Med hilsen fra avdelingsleder Wenche Trydal og helse- og omsorgsleder
Kristin Martinsen

Frivilligsentralen februar 2018
6. februar Herregruppe kl. 10.00-12.00 på hjemmet
7. februar Mat og Prat Frivillige serverer kjøttkaker med
kålstuing og dessert (100,- kr pr. pers.) fra kl. 14.00-18.00.
Påmelding til Sylvia Simonsen, 91333118. Velkommen!

19. februar Blackminton Bli med på en morsom lek i mørket.
Fra 18.00-19.30 er skolebarn velkommen. Fra 19.30-21.00 åpen
for andre.
20. februar Bakedag for skolebarn, informasjon sendes pr brev
til elever.
21. februar Brettspill fra kl. 13.00 til ca. 16.00. Vi møtes i den
gamle spisesalen. Ta med et spill hjemmefra, eller kom og se hva
vi har. Frivilligsentralen spanderer drikke og noe attåt.
22. februar Markering av Morsmålsdagen
Fra kl. 12.00-16.00 Språkkafe i Stua med vafler og kaffe
Kl. 13.00 og 15.30 Riad Hassan spiller syrisk musikk
Fra kl. 13.00-17.30 Aktiviteter på biblioteket
Bretting av bokmerke, morsmåltreet, utstilling, forelesing.
Olympiske leker på TV i Stua! Hvis alt går bra, blir det
muligheter til å se på OL! Følg med på kommunens nettside eller
Facebook når Stua er åpen. Endringer kan skje.

frivilligsentralen@romskog.kommune.no / 93973964

Lag og foreninger
Dersom noen ønsker å bruke bedehuset i forbindelse
med konfirmasjon 27/5-18, så henvend dere til Bjørn
Tørnby tlf. 92268258 før 10/2.2018

Årsmøte i Rømskog bluesklubb
Torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i den gamle spisesalen.
Årsmøtesaker som ønskes behandlet må være styret i hende
innen 18. februar. Enkel servering. Velkommen! Styret

Turstier
Mange har vært på tur i de blå-merkede turstiene til idrettslaget i
år også, og det er bra. Det har også vært konkurranse om hvem
som har flest besøk i løpet av perioden bøkene har ligget ute, i
tillegg til uttrekkspremie. Tellingen gikk fra 01.05-01.10.17, selv
om noen av bøkene lå i kassene lenger enn denne tiden.
De som har vunnet uttrekkspremie er:
Damtjernrunden (361 besøkende): Karoline Dedorsson
Sundsrud/Vestsida (291 besøkende): Anne Britt Kjeldsrud
Venemoen (562 besøkende): Lars Tommy Trømborg
Stemningen (417 besøkende): Thea Sofie Dahlum Nilsen
Strandveien (101 besøkende): Celine Malnes Berg
Hølvannet (111 besøkende): Øyvind Ljøner
Rømsjøen rundt (156 besøkende): Trygve Ekeheien
Vinnerne av flest besøk er:
Damtjernrunden: Gunhild Bergquist (61)
Sundsrud/Vestsida: Peter Lorentzon (23)
Venemoen: Jeanette Myrvold Jansson (64)
Stemingen: Lisbeth Høilund Ademaj (108)
Strandveien: Nina Malnes Berg (81)
Hølvannet: Anne-Mette Jernberg Olsen (25)
Rømsjøen rundt: Øystein Myrvold (34)
Vinnerne får et gavekort fra G-sport på kr 300,-

Rømskog pensjonistforening.
Pensjonistforeningen avholder årsmøte torsdag 8.februar
kl.18.00 i den gamle spisesalen på kommunehuset. Vanlige
årsmøtesaker. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må
være levert/sendt styret senest 1. februar. Etter årsmøtet blir det
vanlig medlemsmøte. Gamle og nye medlemmer hjertelig
velkommen!

Rømskog hår og hud ønsker nye og gamle kunder
velkommen. Åpent etter avtale. Tonje Tørnby Nordengen
tlf. 45430552.

Årsmøte i Rømskog Arbeiderparti
Mandag 5. mars kl. 19:00 i kommunestyresalen. Vanlige
årsmøtesaker bl.a. nedleggelse av Rømskog Arbeiderlag
underlagt Aurskog-Høland AP. Saker som ønskes behandlet må
sendes leder Roar Karlsen roark@online.no innen 15. februar.
Velkommen! Styret

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

Eldresenter mandag 5. februar kl. 18.00

Velkommen til Hobbykveld i Stua! Vårens datoer blir
6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4 og 17/4. Fra kl. 18.00 til kl. 21.00

Foredrag «Kjøkkenhage» med Tommy Tønsberg fra
Garden Living
Torsdag 15. mars kl.19.00 i den gamle spisesalen. Temaet
«kjøkkenhage» har blitt veldig populært og er enklere enn vi tror.
Her vil vi få tips og inspirasjon. Kr. 100,- pr person inkl. kaffe og
kake. Ta med naboer og venner til et interessant foredrag.
Rømskog Husflidslag ved Aileen Tørnby

Årsmøte i Rømskog KrF
Mandag 12. februar 2018 kl 19.00 i den gamle spisesalen på
kommunehuset
Vanlige årsmøtesaker. Informasjon om politiske saker.
Orientering angående fusjon med Aurskog-Høland KrF
Servering og loddsalg. Vel møtt! Styret v/Leif Bergquist
e-post: lbergqui@online.no

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Søndag 4.02
Søndag

4.02

Fredag
9.02
Søndag 11.02
Søndag 11.02
Torsdag 15.02
Torsdag 15.02
Søndag 18.02
Torsdag 22.02
Søndag 25.02
Søndag 25.02
Tirsdag

27.02

Søndag

4.03

Søndag

4.03

Kl.
Hvor
Hva
14.00 Kopperudbakka Kjøre kjelke og
akebrett
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen
19.00 Gymsalen
Ulike aktiviteter
11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen
18.00 Gymsalen
Kino-Coco
20.00 Gymsalen
Kino-Per Fugelli
Siste resept
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen
13.00 Stua
Markering av
morsmålsdagen
11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste
18.00 Rømskog kirke Treningsskyting med
luftvåpen
18.30 Frammøte ved Ut på tur
kommunehuset
15.00 Sportshallen i
Aktiviteter
Töcksfors
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen

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

