
Velkommen til Rælingen kommune/Welcome to Rælingen Municipality!
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Rælingen – trivselskommunen med nærhet til Østmarka og
Øyeren! Rælingen er en god bokommune og trygg oppvekstkommune for barn, med muligheter for et godt 
og allsidig friluftsliv. Det finnes aktive lag og foreninger og et variert kulturtilbud.

På kommunens nettside www.ralingen.kommune.no finner du informasjon om kommunen, våre
tjenestetilbud og aktiviteter. Dersom du ikke har tilgang til Internett via egen PC, kan du benytte PC
på servicetorget eller biblioteket. Vi minner om at du også må melde flytting til folkeregisteret.
Skjema finnes på www.skatteetaten.no. 

Kommuneadministrasjonen holder til i rådhuset på Fjerdingby. Her finner du servicetorg, bibliotek, lege, 
helsestasjon og NAV-kontor. Det er også helsestasjon på Løvenstad. På Fjerdingby finner du Marikollhallen, 
Marikollen kultursal og Trivselssenteret. Det er fellesopptak til alle barnehager i Rælingen med søknadsfrist 
1. mars. Telefonnummer til Rælingen kommune er: 63 83 50 00.

Vi setter stor pris på at du har valgt å flytte til Rælingen, og håper du vil trives her!

We wish you a warm welcome to Rælingen – the municipality surrounded by Østmarka and
Øyeren. Rælingen is a good place for living and for children to grow up. The scenery is various
and the municipality offers several opportunities within sport, leisure and cultural activities. If you
look at our website www.ralingen.kommune.no, you will find information about the municipality,
our services and activities. If you do not have Internet access, you are welcome to access the
Internet from the computers at the Service-centre or the Library. The municipality and services are
situated at The City Hall at Fjerdingby. There you will also find medical doctors, as well as
primary healthcare. There is a main application for all kindergartens in Rælingen and the
closing date is 1th March. We very much appreciate welcoming you as a citizen of Rælingen and 
hope you will enjoy living here!

Med vennlig hilsen/Yours sincerely

Ståle Grøtte
ordfører/Mayor

Eivind Glemmestad
kommunedirektør/Chief Executive Officer
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