Serviceerklæring Idrett og friluftsliv
Generelt ansvarsområde:
Kommunalteknikk, avd. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har ansvar for drift og
vedlikehold av kommunale friområder, badeplasser, turveier, parkområder og
idrettsanlegg, samt kommunens vilt- og fiskeforvaltning. Avdelingen har også
ansvaret for mindre og større prosjekter på anleggene. Vi forplikter oss til å gi
brukere av parkanlegg, idrettsanlegg og friluftslivsanlegg et godt og variert tilbud i
trygge omgivelser.
Feil og mangler meldes inn på kommunens nettside veienmin.no
Ved spørsmål kan du ringe:
Tlf.: 63 83 51 00 mellom kl. 08.00 – 15.00.
Dersom du ønsker å leie en kommunal hytte, rapportere inn fremmede plantearter eller
søke om trefelling, motorferdsel i utmark, skadefelling, etc. kan du lese mer på
kommunens nettsider ved å følge de blå linkene.

Vårt ansvarsområde omfatter:
•
•

•

•

Marikollen idrettspark og Åsvang fotballbane
Fotballbanen på Åsvang og treningsfeltet ved Marikollen klippes ved ideelle
værforhold, 1 til 3 ganger pr. uke, ned til 3 cm lengde.
Myrdammen
Fra 1.mai til og med høstferien utføres det daglig ettersyn og renhold av
toalettanlegget og badeplassen. Toalettanlegget er stengt gjennom
vinteren. I badesesongen tas det også jevnlig prøver av vannkvaliteten og
registrering av badetemperatur, samt markering av grunne. Ettersyn og
vedlikehold av området, tømming av avfallsbeholdere og påfylling av ved
på bålplassene gjøres hele året. Herunder også ettersyn og drift av
Myrdammenhytta.
Åmotdammen
Fra 1.mai til og med høstferien utføres det daglig ettersyn og renhold av
toalettanlegget og badeplassen. Toalettanlegget er stengt gjennom vinteren. I
badesesongen tas det også jevnlig prøver av vannkvaliteten og registrering av
badetemperatur. Ettersyn og drift av området, tømming av avfallsbeholdere og
påfylling av ved på bålplassen gjøres hele året.
Torva
Det utføres renhold av toalettanlegg fra mai til september. Ettersyn og
vedlikehold av området, samt tømming av avfallsbeholdere, gjøres hele året.

•
•
•
•

•
•
•

Øvre Rælingen vel (ØRV) beiser og maler uteelementer, og klipper gress og
hekker gjennom sommeren.
Fjellstad lekeplass
Lekeplassen driftes og vedlikeholdes i et samarbeid med beboergruppe på
Fjellstad.
Grusbaner
Grusbanene ved Blystadlia, Løvenstad og Tristilvegen blir vedlikeholdt etter behov
og tilrettelegges som skøytebaner vinterstid.
Prioriterte friområder
Avdelingen har også ansvaret for drift og vedlikehold av friområder på
Sundberget, Rudsberget og Grindlia.
Årnestangen
Årnestangen inngår i Nordre Øyeren naturreservat der SNO utfører
naturoppsyn. Kommunen tilrettelegger for brukerne i området, ved
parkering og søppeltømming.
Avfall
Avdelingen har ansvar for tømming av 4 containere og 79 avfallsbeholdere i
kommunen, inkludert kasser for hundeposer.
Isflater
Isflatene i Marikollen, Blystadlia, Tristilvegen og Løvenstad sprøytes og
islegges når temperatur og forhold ligger til rette for dette.
Skiløyper
Skiløypene blir oppkjørt etter snøforholdene og status på løypenettet
legges fortløpende inn i skiforeningens markadatabase. Rydding av
løypenettet er et samarbeid mellom Rælingen kommune, Skiforeningen
og RØX (Rælingen Østmarka på kryss og tvers).
Prioriterte løyper er:
Løype 251: Lysløypa i Marikollen
Løype 1254: Smestad Vest-Sørliedalen-Fjerdingbydammen-Marikollen.
Løype 259: Marikollen-Ramstadsjøen-Setertjernstua
Løype 286: Marikollen-Stormyra-Sandbekkhallen.
Løype 402: Marikollen-Speiderhytta-Sandbekkstua

Vi forventer oss at du som innbygger:
•
•

Bidrar med å holde anleggene fri for søppel ved å benytte utsatte
beholdere for søppel, samt benytte utsatte kasser for hundeposer langs
vei og turveier.
Tar avstand fra hærverk, tagging og annen ødeleggelse.
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Nettside:
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Kommunalteknikk, besøksadresse:
Rælingen kommune, Postadresse:
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Tlf.:

www.ralingen.kommune.no
Rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Kirkebyvegen 2, 2008 Fjerdingby
Postboks: 100, 2025 Fjerdingby
postmottak@ralingen.kommune.no
08.00 – 15.30
63 83 51 00

