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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:
Legevakt:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

«Å skrive dikt»
Av Hans Børli
Nei da – det er ikke
vanskelig å skrive dikt,
det er umulig. Tror du jeg
ellers hadde holdt på med det
i over 40 år?
Prøv bare, prøv
å sette vinger på en stein,
prøv å følge sporet etter
en fugl i lufta

Ordføreren har ordet
Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer
i kravet til leveringspliktige posttjenester. I høringsbrevet pekes det på
at den digitale revolusjonen på mange måter har beriket samfunnet,
næringslivet og hverdagen til folk flest. Det kommuniseres i dag i
mange sammenhenger tryggere, raskere og mer effektivt enn noen
gang tidligere, ved hjelp av digitale løsninger.
I Norge har vi en ordning med statlig finansiering av de ulønnsomme
delene av leveringsplikten. Brevmengden har falt dramatisk og vil fortsette
å falle i årene som kommer. I høringen poengteres det at samtidig som
etterspørselen i befolkningen reduseres, vil statens utgifter knyttet til statlig
kjøp av ulønnsomme posttjenester fortsette å øke dersom kravene til
leveringspliktige posttjenester ikke endres.
I dag har Posten plikt til å levere post fem dager pr uke i hele landet.
Departementet har gjort kostnadsberegninger av statlig kjøp for årene
2018-2025 for følgende servicenivåer:
1. Fortsatt omdeling fem dager i uken i hele landet = statlig kostnad 1
mrd.
2. 2,5 omdelingsdager i uken i tettbebygde strøk og
5 omdelingsdager i spredtbygde strøk = statlig kostnad 750 mill.
3. 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet = statlig kostnad 350 mill.
4. Èn omdelingsdag i uken i hele landet= statlig kostnad 100 mill.
Graden av negative ulemper ved de ulike alternativene er vurdert.
Departementet har konkludert med at alternativ 3 er den totalt beste
løsningen.
Formannskapet behandlet høringen i sitt møte 12. mars og ønsker at
dagens omfang av leveringspliktige tjenester fortsetter.
Formannskapets begrunnelse er at Posten har en sentral rolle i
infrastrukturen i samfunnet. Dette har vært og bør fortsatt være et statlig
ansvar. Det vil fortsatt være mange personer som ikke kan bruke
datamaskin for digital post og nyheter. Mange mindre bedrifter er helt
avhengige av en effektiv distribusjon av brev og mindre pakker, dette
gjelder spesielt i distriktskommuner, der det ikke finnes alternative post- og
bud løsninger. Begrunnelsen for endring av leveringsfrekvensen er
redusert brevmengde. Det ser ikke ut til at det økende distribusjonsvolumet
som netthandel fører med seg er tatt inn i vurderingen. Med minskende
brevforsendelser bør det i stedet for kutt i postens tilbud, vurderes en
bedre samordning med avisdistribusjonen.

Jeg håper mange kommuner sender inn høringer i tråd med vårt. Etter vårt
syn vil departementets forslag særlig ramme distrikts-Norge. Det ønsker vi
ikke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ellers er det på sin plass å takke alle frivillige løypekjørere som gjennom
vinteren har lagt suverent til rette for gode skispor flere plasser i
kommunen. Det er av stor verdi og til glede for veldig mange. Takk for
øvrig til alle som stiller opp i lag og foreninger og gjør dugnadsinnsats.
Uten dere ville vi hatt et fattig lokalsamfunn. Thor Håkon

Politiske møter:
Politisk dag 13.04.18 UTGÅR
Kommunestyremøte 12.04.18 kl. 18.00
Informasjonsmøte angående avløp og fiber-utbygging
Det vil bli avholdt informasjonsmøte for de som har fått brev om
tilkobling til kommunalt avløp.
Det vil også bli gitt informasjon om fiber utbygging i forbindelse
med dette prosjektet.
Møtet avholdes på kulturhuset mandag 23. april kl. 1800.
KOORDINATORSTILLING PÅ KURØEN BYGDETUN
Vi søker etter en koordinator som tar ansvar for bygdetunet
sommeren 2018. Å være koordinator på Kurøen vil si å styre
aktiviteter, leieavtaler, holde orden på tunet og i bygningene og
være behjelpelig ovenfor lag og foreninger som har
hovedansvaret for kioskutsalget. Det følger instruks med
stillingen. Koordinator må være tilgjengelig på telefon til enhver
tid sommeren igjennom og kunne tilkalles på kort varsel.
Koordinator må være tilstede på avtalte tider i helgene under
større arrangementer. Vi søker en person som er serviceinnstilt,
god på å samarbeide og liker å jobbe med mennesker.
Stillingen er 100% i tiden 18. juni til 20. august. Avlønning som
ufaglært assistent med 10 års ansiennitet, som utgjør en årslønn
på kr. 354.200,-. Stillingen kan eventuelt deles mellom to
personer. Søknad sendes Rømskog kommune innen 8. april
2018 e-post: postmottak@romskog.kommune.no
Spørsmål kan rettes til kulturleder Rita Berget Lindblad tlf.
98212179 E-post: rita.lindblad@romskog.kommune.no

UNGDOMMENS KULTURPRIS 2018

Vi ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Frist for
innlevering er fredag 6. april.
Prisen på kr. 5.000,- tildeles ungdom mellom 13 og 20 år som på
en bemerkelsesverdig måte setter Rømskog på kartet. Prisen
deles ut 17.mai.
Forslag sendes til post@romskog.kommune.no innen 6. april,
eventuelt leveres på Ungdomsfabrikken.

HELSESTASJONEN FLYTTER TIL HELSEHUSET PÅ
BJØRKELANGEN 01.05.2018
Helsestasjonen på Rømskog flytter til Helsehuset på
Bjørkelangen. Dette er et ledd i kommunesammenslåingen.
Helsestasjonsvirksomheten vil fortsette som før, men barna og
familiene møter på Helsehuset i stedet. Aurskog-Høland
helsestasjon er åpen mandag til fredag hver uke fra kl 08-15.30.
Det er større mulighet for å sjonglere med timer og helsesøstre,
og flere fagpersoner er til stede hver dag.
Skolehelsetjenesten vil opprettholdes som før ved at helsesøster
er på Rømskog skole. Telefonnummeret til Aurskog-Høland
helsestasjon er 63852692, og dere kan ta kontakt alle ukedager i
åpningstiden.
Velkommen som bruker av Aurskog-Høland helsestasjon fra 1.
mai 2018
Helse- og omsorgsleder Kristin Martinsen
Helsesøster Kristin Tørnby

Øst-Politidistrikt, Rømskog + Aurskog-Høland
Aurskog-Høland lensmannsdistrikt vil fra 9. april utvide sitt distrikt
til også å omfatte Rømskog kommune. For de som bor i
Rømskog vil dette bety at politiet stort sett kommer fra
Bjørkelangen til oppdrag i Rømskog.
Aurskog-Høland lensmannsdistrikt ønsker å være i forkant av
ulike hendelser. Det er derfor viktig for oss at innbyggerne i
Rømskog har lav terskel for å ta kontakt. I tillegg til forebyggende
tjeneste har vi også politifolk som etterforsker hendelser dersom
noe har skjedd.
Lensmannskontoret er åpent hver dag på dagtid dersom dere
trenger å besøke oss på Bjørkelangen. Vi ønsker å være et politi
som gjør vår jobb så godt at innbyggerne kan være trygge.
Telefonnummeret til lensmannskontoret er 63854110.
Mvh Hilde H. Straumann, lensmann

Bygdekino 26. april
Kl. 18:00
Brillebjørn på bondegården
For alle
Mer info om Brillebjørn og film kl. 20:00 –
www.bygdekinoen.no

Hverdagstrim på eldresenteret
Hverdags-trim på stua på Eldresenteret klokka 10 hver onsdag
med påfølgende sosialt samvær.
Trim er oftere enklere å gjennomføre når man er flere.
Du er varmt velkommen!
Gå- gruppa på onsdager starter opp igjen når været tillater det.
Informasjon om dette vil komme seinere

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 9. april kl. 18.00
Husk: Støtteforeningen avholder årsmøte 9.4. kl. 20.00,
umiddelbart etter hyggeaftenen.

Vårkonsert med RSS Brass på Rømskog kulturhus
søndag 08.04.2018 kl. 17.00. Vi byr på variert musikk som
skaper god stemning for publikum. "Eventbandet" er med som
våre gjester på konserten denne gangen. Loddsalg, kaffe og
kaker. Billetter selges i døra.
Følg RSS Brass på Facebook. Velkommen.
Vigdis Aaserud, leder RSS Brass
Velkommen.

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

KRIK har lokallagssamling i gymsalen med mye forskjellige
aktiviteter gjennom vinteren. Arrangement for de spesifikke
samlingene og oppdatert info finnes/gis på KRIK Rømskog sin
facebookside. https://www.facebook.com/groups/krikroemskog/
Neste samling Fredag 6 april kl. 19:00 i gymsalen.
Søndag 22 april 15:00 reiser vi til Sporthallen i Töcksfors for
aktiviteter på litt større flater.

Gudstjenester i Rømskog kirke
Mandag 2. april kl. 18.00. Gudstjeneste. Utdeling av barnebibel.
Søndag 15. april kl. 11.00. Gudstjeneste. Menighetens årsmøte.
Kirkekaffe.
Torsdag 3. mai kl. 17.00. Årets kirkevask. Ta med deg klut og
bøtte. Vi vasker og har det hyggelig sammen. Etterpå avslutter vi
med kaffe og noe å bite i.

Rømskog 60+ (Pensjonistforeningen)
Dagsturen i år, onsdag 23. mai går til Tistedal. Her går vi om bord
i båten MS BREKKE for en seilas på Haldenkanalen. Avgang
Tistedal kl. 11.00. Vi seiler mot og opp Brekke sluser, så tilbake
til Tistedal hvor vi er ca. kl. 14.00. Det serveres varm lapskaus
ombord på båten. Så setter vi etter hvert kursen hjemover med
stopp i Aremark, hvor vi drikker kaffe. Turpris kr. 1020,- pr.
person med Finn Carlsen Turistbusser. Turen er åpen for alle!
Avreise fra Rømskog kommunehus kl. 09.00.
Påmelding senest 30. april 2018 til Thor Haugen tlf. 92444002.
Vi minner samtidig om møtet i Rømskog 60+ i gamle spisesal i
kommunehuset (hyggelig sosialt samvær) torsdag 12. april kl.
18.00. Marit Nybakk kommer og forteller fra sin tid som
stortingsrepresentant gjennom 30 år. Medlemmer eller ikke, alle
er velkommen! Styret i 60+

Jegerprøvekurs – våren 2018
Det vil bli arrangert jegerprøvekurs på Rømskog med oppstart
torsdag 5. april 2018. Det går over 9 samlinger, på Rømskog
skole og avsluttes lørdag 5. mai. Kurset med påfølgende
eksamen er obligatorisk for de som ønsker å drive jakt og fangst i
Norge. Tillatt fra det året en fyller 14 år. Pris: 1.500,- inkl.
eksamensgebyr. Påmelding/info – Hilde Rasmussen
hil-ras@online.no tlf:48108078
Arr: Nordre Rømskog JFF og Vestre Rømskog JFF

Velkommen til Hobbykveld i Stua. Vårens datoer blir 3/4
og 17/4. Fra kl. 18.00 til kl. 21.00. Velkommen!
Husflidslaget

Rømskog Husflidslag og Frivilligsentralen arrangerer
nålefiltingkurs på Rømskog torsdag 3. mai kl. 18.00. Annemieke
van der Giesse fra Nederland er kursleder Hun skal lære oss å
lage sommerfugler. Kursavgift kr. 220,- er inkludert nåler,
skummatte og ull. Send gjerne påmelding til
frivilligsentralen@romskog.kommune.no eller 93973964.

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Søndag 01.04
Mandag 02.04
Søndag 04.04
Fredag

06.04

Fredag
Lørdag
Lørdag

06.04
07.04
07.04

Lørdag

07.04

Søndag 08.04
Torsdag 12.04
Lørdag 21.04
Søndag 22.04
Tirsdag

24.04

Onsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag

25.04
28.04
29.04
01.05

Kl.
Hvor
11.00 Bedehuset

Hva
Høytidsmøte med
Gunnar Kinn
18.00 Rømskog kirke Gudstjeneste
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen
19.30 Bedehuset
Møte med Tonje
Haugeto Stang
19.00 Gymsalen
KRIK
10.00 Skytebanen
Klassemedaljeskyting
11.00 Bedehuset
Jentefrokost med
Tonje H. Stang
19.30 Bedehuset
Møte med Tonje
Haugeto Stang
11.00 Rømskog
Møte med Tonje
bedehus
Haugeto Stang
11.00 Bedehuset
Formiddagstreff
19.30 Bedehuset
Møte
15.00 Sportshallen i
KRIK
Tõcksfors
18.30 Frammøte ved Ut på tur
kommunehuset
18.00 Skytebanen
Trening 200 meter
11.00 Bedehuset
Møte
11.00 Rømskog kirke Samtalegudstjeneste
14.00 Skytebanen
Maimedaljen

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

