
 

 

 

 

 

 
Park og Idrett 

 
Generelt ansvarsområde: 

 Rælingen kommune kommunalteknikk har ansvar for drift og opprettholdelse av kommunale park- 

og idretts anlegg. 

 
Vi forplikter oss til å gi: 

 Brukere av parkanlegg, idrettsanlegg, og friluftsanlegg et godt tilbud til benyttelse og aktiviteter i trygge 

omgivelser.  

 

Å utføre denne ”leveransen” som omfatter: 

 Marikollen idrettspark og Åsvang fotballbane  
Klipping av fotballbane ved Åsvang og treningsfelt ved Marikollen, klippes 1 til 3 ganger pr. uke, 

etter værforholdene, men i utgangspunktet ved ideelle forhold ned til 3cm lengde. 

 Myrdammen   
Toalettanlegg rengjøres hver arbeidsdag i sesongen (1.mai-1.oktober), tømming 

av avfallsbeholdere, samt renhold av badeplass. Stupebrett og markering av 

grunne settes ut og tas inn vår og høst. Det tas jevnlig prøver av kvaliteten på 

badevannet, samt badetemperatur som måles 1 gang pr dag, og legges ut på 

kommunens hjemmeside. 

 Aamodtdammen  
Vedlikehold av toalettanlegg, samt tømming av avfallsbeholdere, det er opprettet et samarbeid 

med Lørenskog kommune som vedlikeholder bryggeanlegg og badestrand. 

 Torva    
Midlertidig toalettanlegg, fra mai til september, bestilles og driftes av kommunen, samt tømming 

av avfallsbeholdere.   

Øvre Rælingen vel klipper gressfeltene, og plukker avfall etter behov. 

 Grusbaner 
Grusbaner ved Blystadlia, Løvenstad, blir vedlikeholdt etter behov. 

 Parkanlegg 
Små parkanlegg langs Nitelva: Sundberget, Gressnebben, Årnestangen, Rudsberget driftes etter 

behov. 

 Avfall  
Rælingen kommune har ansvar for tømming av utsatte avfallsbeholdere på egen eiendom. 

 

 

 

 

 

 

 



Vinterdrift Park idrett 
 

 Skøytebaner 
Marikollen, Løvenstad, samt Blystadlia, sprøytes og islegges når temperatur og forholdene ligger 

til rette for dette. 

 Rydding av løypenett  
Dette er et samarbeid med Skiforeningen, RØX (Rælingen Østmarka på kryss og tvers) som 

utfører ryddingen. 

 

 Løypekjøring 
Det er ca 63 km løypetrasse i Rælingen kommune.  

Kommunen melder inn status på løypenettet til skiforeningens hjemmesider. Løypenett blir 

oppkjørt etter snøforholdene.  Ved bra forhold kjøres alle løypene opp mot helgen, Hovedtrasseer 

blir kjørt med stor maskin 2 spor, det kjøres ikke over vann med stor maskin. 1 spor kjøres over 

vann, med scooter ved 15 cm stålis. Mye av løypenettet går over private driftsveier som brukes til 

å kjøre ut tømmervirke, løypene kan i perioder være stengt i disse traseene. 

 
Vi forventer oss at du som innbygger: 

 
 Å bidra med og holde anleggene fri for søppel ved å benytte utsatte beholdere for søppel, samt 

benytte utsatte kasser langs vei og turveier for hundeposer. 

 Å ta avstand fra hærverk tagging og annen ødeleggelse. 

 

 
Feil vedr ovennevnte saker, kan du ringe: 
Tlf.: 63 83 51 00 mellom kl 08.00 – 15.00.  

 
Feil skal/kan meldes inn på kommunens nettside veienmin.no 

 
Praktiske opplysninger: 
Rælingen kommune, besøksadresse: Rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby 

Rælingen kommune, Postadresse    : Postboks: 100, 2025 Fjerdingby 

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

Åpningstid: 08.00 – 15.30 Tlf.: 63 83 51 00 

http://www.veienmin.no/
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no

