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lØVENsTAdToPPEN:  Nytt senter for personer med demens. Foran fra venstre avdelingsleder Anne-Guro Høye Strøm og 
sykepleier Astrid Barkved. Bak ser vi hjelpepleierne Anja Seierstad og Eunice Janelle M. Quinto.  (FOTO: Leif Arild Eriksen).

Kommunens tilbud til de eldre
det er temmelig stor brukertilfredshet blant befolknin-
gen i rælingen når det gjelder synet på kommunale 
tjenester innenfor helse, pleie og omsorg.

I en spørreundersøkelse gjen-
nomført i Rælingen i 2015, svarte 
57 prosent at de var svært for-
nøyd eller ganske fornøyd med 
tilbudet på disse områdene. Bare 
7 prosent av de spurte var svært 
eller ganske misfornøyd. (800 ble 
spurt, Opinion AS august 2015).

I en undersøkelse Romerikes 
Blad gjennomførte i 2016 for hele 
Romerike, rangerer Rælingen på 
topp innen pleie og omsorg. 
Kommunen får også godt skuss-
mål fra Ahus for sin håndtering av 
utfordringene i samhandlingsrefor-
men. I kommunebarometeret for 
2018 kom Rælingen på 26.plass 
totalt sett (av alle landets kom-
muner).

«Nøkkeltallene er klart bedre enn 
de økonomiske forutsetningene 
skulle tilsi. Nøkkeltallene er sam-
let sett klart bedre enn normalen 
i Kommune-Norge», heter det på 
kommunebarometeret.no.

Høy kostnadsfaktor
Rælingen kommune har med 
andre ord grei økonomistyring 
og klarer seg godt. Men på in-
stitusjonspleie ligger Rælingen 
kommune litt høyt på kostnad pr. 
pleieplass. Kanskje det er prisen å 
betale for gode tjenester? Uansett 
har kommunen nylig iverksatt et 
prosjekt for å få ned kostnadene 
ved de to sykehjemmene våre, 
Løvenstadtunet og Fjerdingby 
omsorgssenter.

Kommunen har godt utbygd hjem-
mehjelp og hjemmesykepleie. Det 
er tre legesentre i kommunen: 
Fjerdingby, Løvenstad og Stallbak-
ken. Kommunen samarbeider med 
Skedsmo og Lørenskog om felles 
legevakt, men planlegger å bygge 
opp egen tjeneste for lindrende 

enhet og kommunal akuttdøgnen-
het (KAD) på Fjerdingby. Kommu-
nen jobber ellers systematisk med 
å bedre tjenestetilbudet ut til de 
eldre etter planer vedtatt i kom-
munestyret.

Høy bruker-
tilfredshet 
med helse, 
pleie og 
omsorg
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AKTiVE EldrE 
i ræliNgEN

RÆLINGEN KOMMUNE

Publikasjon utgitt i august 2018 av 
eldrerådet i Rælingen i samarbeid 
med Rælingen kommune.

Viktig med frivillighet

Ordfører Øivind Sand. 
(FOTO: Halfdan Karlsen).

Gratulerer med Rælingens første 
brosjyre med informasjon om og 
til eldre i kommunen! Eldrerådet 
har gjort en fantastisk innsats for 
å få denne brosjyren i stand. Uten 
frivillige i eldrerådet, hadde dette 
arbeidet ikke blitt utført, i hvert 
fall ikke innen overskuelig fram-
tid. Så er det et viktig moment til, 
og det er at de som selv er eldre 
har bedre oversikt over det frivil-
lige tilbudet enn andre. Med den 
kunnskapen og i samarbeid med 
kommunen, foreligger det nå en 
meget god oversikt både over til-
bud fra frivillige organisasjoner, og 
de tjenester kommunen yter. 

Det frivillige tilbudet er gull verdt, 
bokstavelig talt. Den frivillige 
innsatsen som gjøres for eldre 
her i kommunen fremmer folke-
helse og trivsel som ville kostet 
kommunen mange millioner hvert 
år, hvis det skulle vært finansi-
ert over kommunebudsjettet. I 
tillegg er de ulike aktivitetene som 
tilbys en viktig forutsetning for at 
veldig mange holder seg fysisk 

oppegående og friske. Enten vi er 
unge eller eldre, trenger vi å møte 
andre mennesker i sosiale sam-
menhenger og delta i meningsfylte 
aktiviteter.  De som deltar i det 
frivillige arbeidet og ulike aktiv-
iteter utgjør også en viktig «kom-
petansebank» som kommunen 
bruker til å innhente informasjon 
om behov som ennå ikke er dek-
ket. Eldrerådet har, i denne sam-
menheng, en sentral rolle. 

Samarbeidet mellom ulike kom-
munale tjenester, politikere, eldre-
rådet og frivilligheten er sentralt 
i arbeidet med å gjøre Rælingen 
kommune til et godt sted å leve 
livet sitt, selv om man er over sin 
beste ungdom. Det som nå er noe 
av det viktigste, er å få mange 
flere leiligheter for eldre, og det 
skal vi få til. 

Øivind sand
Ordfører 

samlet oversikt over tilbud til de eldre
Førtrykk:  Per Hansen, 
Panorama Grafisk Design 
(Rælingen)

Trykk:  Rolf Ottesen Grafisk 
Produksjon (Oslo)

layout/ redigering:
Halfdan Karlsen

Tekster: Eldrerådets med-
lemmer og Kathe Simensen fra 
Tjenestekontoret, Rælingen 
kommune

bilder: Leif Arild Eriksen, 
Rælingen Fotoklubb

opplag: 10.000 eks.

Ideen bak eldrebrosjyren er 
å gi en oversikt som sam-
menfatter alle tilbud til eldre i 
Rælingen, både fra kommunen 
og fra frivillige. Eldrerådet har 
tatt initiativ til å få laget en slik 
brosjyre på dugnad, i samar-
beid med kommunen. Den går 
ut til alle husstander sammen 
med info om kulturuka i august-
september.

Brosjyren gir en brei og sam-
let oversikt over kommunens 
dagtilbud, hjemmehjelp, le-
getjenester, fysioterapi, syke-

hjemsplasser og eldreboliger 
mv. Samt oversikt over frivillige 
lag og foreninger, aktiviteter på 
Trivselssenteret og Frivilligsen-
tralen. 

Vi takker næringsdrivende og 
lag og foreninger som har støt-
tet oss økonomisk, slik at det 
har blitt mulig å gi ut denne 
publikasjonen.

Halfdan Karlsen              
Leder, eldrerådet i Rælingen
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Tjenester i hjemmet: 
borte bra, men hjemme best

lØVENsTAdTUNET:  Dette sykehjemmet sto ferdig i 2000. Øverst ser vi 
sykepleierne Zarema Zakrieva og Chira Ibrahim, nederst ser vi Merlyn Delos 
Santos og Beata Majszczyk. (FOTO: Leif Arild Eriksen).

rælingen kommune ønsker 
å legge til rette for at alle kan 
mestre sitt eget liv med størst 
mulig grad av selvstendighet, 
også ved sykdom og funk-
sjonsnedsettelser. 

Hvis du har behov for helsetjenester 
i hjemmet eller praktisk bistand, kan 
du ta kontakt med Tjenestekontoret 
for helse og omsorg for å søke om 
dette.

selvhjulpen i det daglige
Tjenestekontoret har fokus på hva 
som er viktig for deg, og sammen 
med deg vil vi forsøke å finne den 
beste løsningen for å dekke ditt 
behov. Så langt det er mulig vil vi 
forsøke å dekke behovet ditt ved å 
tilby velferdsteknologiske løsninger 
som for eksempel trygghetsalarm 
eller medisindispenser. Vi vil også se 
om det er mulig å trene opp tapte 
ferdigheter. Dette for at du skal 
slippe å være avhengig av person-
bistand og kunne fortsette å være 
selvhjulpen i det daglige.

Hvis det ikke er mulig å dekke på 
forsvarlig måte behovene dine med 
hjelpemidler eller opptrening, vil 
du få tildelt ordinære tjenester som 
hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. 
Dette er en hjelp til selvhjelp, og 
tjenesten har ressursorientert fokus 
i møte med pasienter og brukere.

innsatsteam
Kommunen har også et innsats-
team. Dette teamet er for deg 
som har behov for et tverrfaglig 
rehabiliteringsopplegg, enten etter 
utskrivelse fra sykehus eller som et 
forebyggende tiltak for å kunne bo 
i eget hjem. Dersom du har behov 
for matombringing kan du få levert 
middag på døra to ganger i uka. 
Matombringing er ikke gratis, og du 
må betale en egenandel.
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god pleie på kommunens sykehjem

KorTsPill PÅ dAgsENTErET:  Bruker Kåre Sørheim, aktivitør Aud Lia, bruker Anne Karin Jahr og hjelpepleier Gro Holmen 
spiller vri åtter på den fine uteplassen i 5. etasje på Løvenstadtunet.  (FOTO: Leif Arild Eriksen).

i rælingen kan de som har store behov for pleie og omsorg 
gjennom hele døgnet, få sykehjemsplass. Kommunen har 
sykehjemsplasser på løvenstadtunet og Fjerdingby 
omsorgssenter.

Hvis du ønsker å søke om syke-
hjemsplass, kan du ta kontakt 
med Tjenestekontoret. Kommunen 
har også en egen seniorkonsulent 
som drar på forebyggende hjem-
mebesøk hos personer på 80+ 
for å fange opp tilfeller der det er 
behov for hjelp.

Noen vil ha behov for sykehjems-
plass for en lengre periode, 
mens andre trenger det kun for 
en kortere periode. Målet for alle 
aktivitetene på sykehjem er å 
legge til rette for egenmestring av 
hverdagen.

Psykisk helse
Alle har vi en psykisk helse og 
alle opplever vi perioder hvor livet 
er ekstra utfordrende og tøft. De 
fleste klarer å håndtere utfordrin-

gene ved hjelp av støtte i eget 
nettverk. Men hvis du opplever 
å streve med psykisk helse over 
tid og ønsker å søke om psykiske 
helsetjenester, kan du ta kontakt 
med tjenestekontoret.

Avdeling for psykisk helse og 
avhengighet kan tilby helsehjelp 
og nødvendig praktisk bistand til 
mennesker som har psykiske pla-
ger, eller som har en avhengighet.

TjENEsTEKoNTorET For 
HElsE og oMsorg:    

64 80 20 96

Tjenestekontoret tar imot hen-
vendelser om alle typer helse- og 
omsorgstjenester i kommunen og 
formidler kontakt videre i systemet.

AKTiV PÅ 
dAgsENTEr

På dagsenteret finner du sosi-
alt fellesskap med andre. Det 
er mulighet til aktiviteter som 
for eksempel stoltrim, dans, 
gå-turer, kino (film i egne loka-
ler), quiz, avislesing, kortspill, 
bingo med mer. Dagsenteret 
har felles måltider med god 
mat og arrangementer rundt 
jul, påske og adventstid med 
baking. Det er også andre ar-
rangementer som konserter, 
karneval, jordbærfest, grill-
fest. Blir du innvilget plass på 
dagsenter, kan du bli hentet 
på morgenen og kjørt tilbake 
hjem igjen på ettermiddagen. 

dAgsENTEr: På Fjerdingby 
omsorgssenter og i 5.etasje 
på Løvenstadtunet. 



KUrVbAll PÅ lØVENsTAdToPPEN:  Utehagen i 4.etasje på Løvenstadtoppen er veldig populær både for brukere og 
ansatte. Fra venstre Olga Siamak, Venche Osmo Hofset, Britt Nilsen og Elin Brovold.  (FOTO: Leif Arild Eriksen).

FiKK PÅsKjØNNiNg
Fagleder Cecilie Aalborg i 
Rælingen (bildet) fikk de-
mensprisen 2017 i Akershus 
for sitt store engasjement i 
arbeidet for demente og deres 
pårørende. Prisen deles ut av 
Nasjonalforeningen for folke-
helse.

Det er fagleder Cecilie Aalborg 
som sier dette. Hun er leder for 
demensteamet i Rælingen kom-
mune, som ble opprettet i 2012.

løvenstadtoppen
Løvenstadtoppen demenssenter 
sto ferdig i 2016, vegg til vegg 
med Løvenstadtunet. 32 personer 
med demens flyttet inn i nybygget. 

Det er de med langt framskreden 
demens som kommer på lang-
tidsopphold på Løvenstadtop-
pen. Der tilbys de daglig omsorg 
og et bredt spekter aktiviteter: 
sangstund, ballkast, sykling, 
turer, quiz og så videre. Det tilbys 
pårørendeskole. Besøksvenner fra 
Røde Kors er også innom.

– Vår fremste oppgave er å skred-
dersy opplegg for pårørende og 
litt sprekere personer med de-
mens som fortsatt bor hjemme, 
slik at de ikke kommer for tidlig på 
institusjon, sier Cecilie Aalborg om 
det viktige forebyggende arbeidet 
demensteamet utfører.

– Det er viktig å komme inn så 
tidlig som mulig i sykdomsforlø-
pet, da dette resulterer i en økt 
livskvalitet for pasient og pårø-
rende, sier hun.
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bra opplegg for demensomsorg i rælingen
– rælingen er på vei til å bli en demensvennlig kommune. 
Vi satser på god demensomsorg, fordi vi må investere i den 
enden for å oppnå kortere demensforløp.

Tidlig 
innsats gir 
resultater 
for personer 
med demens



oPPTrENiNg PÅ KorTTidsoPPHold: Sykepleier Tu Mai hjelper 
til slik at 85-årige Leif Tansem kan komme i form igjen etter opphold 
på Ahus.  (FOTO: Leif Arild Eriksen).
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Korttidsopphold på Fjerdingby
Samhandlingsreformen fører med seg mange 
nye utfordringer for kommunene. Pasientene 
skrives ut mye raskere enn før fra sykehus, og 
kommunene straffes økonomisk for såkalte 
overliggedøgn. De som kommer fra Ahus er 
ofte ikke utskrivningsklare i den gamle betyd-
ningen av ordet. Det fører til en god del re-inn-
leggelser fordi det viser seg at pasientene ikke 
er friske nok.

Også i Rælingen merker vi økt pågang for kort-
tidsopphold på sykehjem, med opptrening og 
rehabilitering. Det er Fjerdingby omsorgssenter 
som tar seg av denne oppgaven på somatisk 
avdeling, med individuell opptrening i skranke, 
vektløfting og strekkøvelser. Det er fellestrim to 
dager i uka på treningsrommet.

Fysioterapi og ergoterapi
Det er lege på avdelingen to dager i uka, og 
tilgang på fysioterapi og ergoterapi samt fot-
terapeut og frisør. Kommunen bruker Lillestrøm 
tannklinikk hvis noen av brukerne har behov for 
tannbehandling. Dette er tjenester som bru-
kerne må betale for selv.

Korttidsopphold fungerer oftest veldig bra. Når 
du har vært på sykehus trenger du hjelp og 
støtte for å komme til hektene igjen. Den hjel-
pen kan du få på Fjerdingby omsorgssenter.

Fjerdingby omsorgssenter, 63 83 54 00. 
Dagsenteret, 63 83 54 36.

Økonomien i helse, pleie og omsorg
Rælingen kommune bruker 
268 millioner kroner på pleie og 
omsorg og 64 millioner kroner til 
helse i 2018. Dette utgjør nesten 
40 prosent av kommunens sam-
lede driftsutgifter. Mesteparten 
dekkes av kommuneskatt og 
statlige tilskudd. Men det er 
også nødvendig å kreve egenan-
deler fra brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene for å få det 
hele til å gå rundt.

Korttidsopphold med rehabili-
tering på sykehjem har en fast 
egenandelstakst, for tiden 
160 kr pr døgn. Ved langtids-
opphold må den enkelte betale 
pr måned 75% av 1G, pluss 
85% av overskytende inntekt. 
Bruk av dagsenter koster 120 kr 
pr dag, pluss 40 kr for transport 
med Rulle. Hjemmehjelp har 
graderte satser avhengig av din 
inntekt.

Det er kommunestyret som 
fastsetter disse satsene i 
betalingsregulativet som jus-
teres hvert år. Men det er staten 
som gjennom statlige føringer 
bestemmer rammene for 
hvordan dette skal gjøres.
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Ønsker flere boliger for eldre
lettstelte nye blokkleiligheter med heis 
og garasjeanlegg har vært mangelvare i 
rælingen.

– Det er hyggelig at kommunen nå tar grep og 
får gjort noe for å skaffe boliger med livsløps-
standard for de eldre i Rælingen, sier leder 
Ingolf Nesbø i Rælingen Pensjonistforening.

– Bare i løpet av det siste året har 10-15 av 
medlemmene våre enten flyttet, eller er i ferd 
med å flytte, til Strømmen og Lillestrøm, fortel-
ler han. Trenden er tydelig og har vart i mange 
år. Det er et problem.

Eldre som gjerne ønsker å bli boende i sin 
hjemkommune, tvinges ut. Det blir for tungvint 
å sitte i blokk uten heis eller i enebolig med 
krevende hagestell, og med voksne barn som 
for lengst har flyttet ut.

Situasjonen er i ferd med å bedre seg. Mo-
derne nye blokker med heis og garasjeanlegg 
kommer. På Borgenberget ved Strandveien, 
i nye Fjerdingby sentrum og i Elgtråkket der 
BORI har et nytt byggeprosjekt på gang.

– Det er viktig å finne fram til boligformer som 
inkluderer alle aldersgrupper, sier Ingolf Nesbø 
og understreker at det er feil å bygge bare for 
de eldre.

Pensjonistforening med hyggelige medlemsmøter
– Det er trivelig på møtene våre, 
sier Ingolf Nesbø i Rælingen 
Pensjonistforening.

Foreningen var 60 år i 2017 
og har rundt 300 medlemmer. 
Siste onsdag hver måned er det 
medlemsmøte på Trivselssen-
teret. 

– Vi har underholdning og inter-
essante foredrag, og vi serverer 
god mat på møtene, sier Ingolf.

– Det blir veldig sosialt. Du 
møter en fast omgangskrets og 
nye medlemmer blir tatt veldig 
godt imot, sier Ingolf.

– Det er ofte over 100 men-
nesker på møtene. Folk kommer 
for å kose seg noen timer. Og i 
november skal vi på teatertur til 
Oslo og se Operafantomet på 
Folketeateret, forteller Ingolf. 

Foreningen er med i Pensjo-
nistforbundet, som blant annet 

arbeider for trygg og rettferdig 
økonomi for de eldre i samfun-
net vårt.

Turene er veldig populære. 
Pensjonistforeningen har vært 
i Skottland og i Moseldalen og 
planlegger tur til Gardasjøen 
neste år. Pluss turer i Norge. 
Det er mye å bli med på.

KoNTAKT: Ingolf Nesbø, 
928 15 888, 
ingolfnesb@gmail.com 

bloKKEr UTEN HEis:  Leder Ingolf Nesbø i Rælingen Pensjonist-
forening bor i en 40 år gammel blokk i Blystadlia, uten heis. 
Han ønsker seg flere lettstelte leiligheter for eldre, med heis og 
garasjeanlegg, i Rælingen kommune. (FOTO: Halfdan Karlsen).
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Trivselssenteret – gull verdt for de eldre

sissEl sjØlli: Lederen av Trivselssenteret i Kirkebyveien på Fjerdingby har fullt opp å gjøre. Det er mye som skal planlegges 
og organiseres for at aktivitetene på Trivselssenteret skal bli gjennomført på en god måte. (FOTO: Halfdan Karlsen).

TriVsEl PÅ sENTErET:  Frivillige Anne McCabe serverer dessert og kaffe til Rolf 
Wilhelmsen og Roald Stang. (FOTO: Unni Aker Nylend).

– Vi hører fra andre kommuner at 
«dette ville ikke gått hos oss», at 
frivillige driver et sånt senter.

Det er Sissel Sjølli som sier dette. 
Hun er styreleder for Trivselssen-
teret på Fjerdingby og en sentral 
aktør i frivilligheten i kommunen.

– Vi bemanner vakter på senteret 
med frivillige fra Lions, Røde Kors, 
Pensjonistforeningen og Frivil-
ligsentralen som stiller opp for å 
hjelpe til med middagsservering 
og andre arrangementer, forteller 
Sissel.

Rælingen kommune støtter Triv-
selssenteret med sekretærhjelp og 
praktisk hjelp til vask, men ellers 
er det de frivillige som gjør alt.

Trivselssenteret er opptatt hver 
kveld, også mye på dagtid. Det er 
faste møtetider for Seniorkoret, 

Trekkspillklubben, seniordans og 
eldretrim, eldretreff, herretreff og 
strikkekafé. Pensjonistforeningen, 
Lions, Røde Kors, Bridgeklubben 
og Hagelaget har medlemsmø-
tene sine der, og det er middags-
servering for de som vil ha hver 
tirsdag og torsdag kl 1330-1430. 

Det pleier å være underholdning 
to ganger i måneden. 

NærMErE oPPlysNiNgEr: 
Trivselssenteret, Sissel Sjølli, 
986 57 990, 
sissel.sjolli@outlook.com 
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TjUKKAsgjENgEN: Populært trimtilbud på kveldstid to ganger i uka, med start fra Rælingen rådhus. Dette er bare en av de 
mange aktivitetene du kan bli med på i regi av Frivilligsentralen. Her ved Nordbysjøen. (FOTO: Unni Aker Nylend).

rælingen opplærings- og arbeidstreningssenter

Hensikten er å skaffe unge men-
nesker noe meningsfylt å gjøre 
og samtidig yte hjelp til innbyg-
gere i kommunen som trenger en 
håndsrekning.

ROAS samarbeider med NAV 
og har tilbud til eldre i Rælingen   
som kan få hjelp til hagearbeid, 
gressklipping og trimming av 
busker og hekker. ROAS tar seg 
av bortkjøring av hageavfall og 
felling av små trær etter befaring. 
Enkle maleoppdrag og snømåk-
ing (ikke på tak) kan bli utført, og 

enkle flytteoppdrag eller søp-
pelkjøring til avfallsdeponi. 

ROAS kommer også og henter 
ting hos deg og vurderer om det 
kan selges i bruktbutikken Akti-
vum AS eller om det bør kjøres 
på søpla. Søpla må være pakket 
i blanke søplesekker. Annen 
form for emballasje aksepteres 
ikke.

roAs: Elin 481 67 642 og Mona 
481 67 637. Alexander på 
Aktivum 64 80 10 30.

roAs (rælingen opplærings- og arbeidstreningssenter) ble 
startet for mer enn 20 år siden som et tiltak for arbeidsledige 
ungdommer i kommunal regi.

blANdiNgsVEd: ROAS selger 
blandingsved til eldre og andre i 
vintersesongen. 
Priser fra 55 kr pr sekk. 



FriVilligsENTrAlEN
Frivilligsentralene i Norge er 
et landsomfattende frivillig 
nettverk som har lokalgrup-
per i de enkelte kommunene. 
Virksomheten består i å være 
en møteplass hvor mennesker 
i alle aldersgrupper gjør en 
frivillig innsats for sine med-
mennesker. 

Rælingen Frivilligsentral holder 
til på Trivselssenteret og får 
tilskudd fra kommunen i form 
av rammetilskudd med førin-
ger fra Kulturdepartementet. I 
tillegg kommer bidrag fra lag, 
foreninger og gaver fra privat-
personer.
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UNNi AKEr NylENd: Lederen av Rælingen Frivilligsentral som har lokaler på 
Trivselssenteret i Kirkebyveien på Fjerdingby. (FOTO: Halfdan Karlsen).

MATsErVEriNg: De to frivillige 
Asbjørg Winger og Gretha Skorgenes 
stiller med kakefat under et arrange-
ment på Trivselssenteret. 
(FOTO: Unni Aker Nylend).

Frivilligsentralen ordner opp med det meste
Har du lyst til å være hjelper 
eller trenger du hjelp? 
Kontakt Frivilligsentralen!

Frivilligsentralen serverer kaffe og 
vafler annenhver lørdag for eldre 
på Løvenstadtunet og organiserer 
fast matutkjøring til eldre. Det er 
kaffestove på Trivselssenteret på 
fredager, noe som er svært popu-
lært blant innvandrere i kommu-
nen. De bidrar med å jobbe som 
frivillige og får samtidig praktisert 
norsken sin.

Høytidskafeer arrangeres, og det 
er datakurs hver fredag, med gra-
tis hjelp. Det er gratis seniortrim 
på Trivselssenteret  hver torsdag, 
og tirsdager det ikke skjer noe an-
net på senteret, kl 14-15. Og tjuk-
kasgjengen ut på tur mandager 

og torsdager med start kl 18 fra 
Rådhuset. Pluss turer med Aktiv 
i 100, da det kjøres med buss til 
nye mål der en kan gå tur. Du kan 
bli med å gå natteravn klokka 
24-04 på fredagskvelder, eller du 
kan bli med på kinotur til Løren-
skog. Eller rett og slett være tur-
venn på Løvenstadtunet eller følge 
eldre til lege og sykehus. Mye å 
være med på!

Du kan også leie aktivitetshenger 
på Frivilligsentralen med lek og 
moro og fysisk aktivitet for barn i 
alle aldre… Hengeren koster ikke 
mye å leie og egner seg ypperlig 
til å aktivisere deltakere på ymse 
arrangementer.

NærMErE oPPlysNiNgEr: 
63 83 52 68, eller unni.aker.ny-
lend@ ralingen.kommune.no
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AKTiV i 100-TUr Til 
ÅMoTdAMMEN: 
Steking av pinnebrød på bål, 
en av aktivitetene til Frivil-
ligsentralen. Vi ser fra venstre 
Marit Rindal, Gunnhild Vårum 
og Junes Olsen, godt påkledd 
for anledningen. (FOTO: Unni 
Aker Nylend).

Eldreboliger og omsorgsboliger

Ut på tur, aldri sur. 
Det fins ikke dårlig 
vær, bare dårlige 
klær.

sVØMMiNg For EldrE 
Svømming er god trim. 
I Rælingen kan du svømme 
tirsdager på Marikollen bad 
(ungdomsskolen) kl 16-17. Da 
er det satt av tid til pensjonist-
svømming. Svømmebassenget 
er 16 x 14 meter og holder 
28-29 grader. Landslaget for 
hjerte- og lungesyke (LHL) har 
svømming for eldre på Mari-
kollen fredager kl 16-17. LHL 
har også trim for eldre i Øvre 
Rælingen kirke tirsdager 
kl 1730-1830.

Du kan også svømme i Sand-
bekkhallen, på mandager og 
torsdager kl 17-20 (familiebad) 
og kl 20-22 (voksenbad). 
Lørdager er badet på Sand-
bekkhallen åpent kl 10-14 
(familiebad). Bassenget er 
større enn på Marikollen, med 
25 meters lengde. 
Vanntemperatur 27-28 grader.

Eldre har etter hvert mulig-
het for å kunne flytte inn i 
blokkleilighet med heis og 
garasjeanlegg flere steder i 
rælingen.

Det bygges 75 slike leiligheter på 
Borgenberget i Strandveien nå. 
I Fjerdingby sentrum planlegges 
et tilsvarende antall i nær framtid. 
Her dreier det seg om boliger som 
passer for alle aldersgrupper, ikke 
bare eldre.         

I tillegg kommer BORIs prosjekt 
i Elgtråkket i Blystadlia, der det 
kommer en ny blokk med livsløps-
standard om noen år. 

omsorgsboliger
Kommunen har etablert omsorgs-
boliger tilrettelagt for personer, 
fortrinnsvis eldre, med ulike typer 
funksjonssvikt som gjør at annen 
bolig ikke vil gi tilfredsstillende 

livskvalitet.  Kommunen ønsker å 
legge til rette for egenmestring, 
samfunnsdeltakelse og trivsel. 

dEs-klubb for eldre
DES-klubben i Rælingen, De el-
dres bospareklubb, har i dag 350 
medlemmer og har eldreboliger 
ved Tajetunet, i Haugerveien og på 
Vestre Strøm (under bygging).

Ektepar, samboere og enslige som 
er bosatt i Rælingen kan tegne 
medlemskap forutsatt at enslige 
eller minst en av ektefellene eller 
samboerparet har fylt 40 år. For 
tildeling av bolig som er skaffet 
gjennom DES-klubben må med-
lemmene ha fylt 60 år.

dEs-KlUbbEN: Kontakt leder 
Bjørn Eknes, 479 11 818,
bjeknes@online.no 



FrisKliV For VoKsNE
Vil du gjøre endringer i din 
livsstil som kan bidra til det 
gode liv? På Frisklivssentralen 
får du en vennlig dytt på veien 
til å endre levevaner og fore-
bygge livsstilsykdommer. Du 
trenger ikke være syk eller ha 
en diagnose for å være delta-
ker. Vi tilbyr individuell veiled-
ning, motivasjonssamtale og 
ulike treningsopplegg som 
fremmer mestring og aktivitet. 
Vi hjelper deg på veien. Den 
viktigste jobben gjør du selv!

FrisKliVssENTrAlEN:             
481 67 656, frisklivssentralen 
@ralingen.kommune.no 

i rælingen har vi et variert 
og allsidig aktivitetstilbud til 
eldre i regi av frivillige lag og 
foreninger.

Det er sosiale og kulturelle tilbud 
som styrker enkeltmenneskets 
nettverk og tilhørighet, og som 
holder oss aktive og friske.

På Sandbekkstua har kunstfore-
ningen, fotoklubb, malergruppa og 
viseklubben tilhørighet. Her arran-
geres kunstutstillinger, åpen stue 
på onsdager kl 11-13, visekvelder 
med mye mere.

Bygdetunet ved Rælingen kirke er 
verdt et besøk. Her holder histo-
rielaget til, og her er det åpen kafé 
på søndager i juni, juli og august 
kl 12-15. Samt markedsdager og 
festivaler. En lang rekke lag og 
foreninger driver virksomhet i Ræ-
lingen. Her finner du kontakt-info 
til noen av dem:

lions: Arne Bjørkås, 920 47 844 
aebjorkas@gmail.com
røde Kors: Thomas Enget, 942 
02 005, raelingen@rodekors.org
lHl: Ole Bele, 901 84 324, 
ole@bele.no
Historielaget: Lene Skovholt, 
907 56 695, 
post@ralingen-historielag.no

Hagelaget: Astrid D. Halvorsen, 
907 71 586, adybv@online.no 
Kunstforeningen: Geir Andersen, 
901 55 706, 
ralingen@kunstforening.no 
sanitetsforeningen: Solbjørg 
Bakke, 959 18 827, 
fam.bakke@hotmail.com 
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HUMANiTær bisTANd: Lions i Rælingen samler inn til gode formål under sin år-
lige tulipanaksjon på våren. Her ser vi Odd Skaug, Roar Iversen og Liv Stray. 
(FOTO: Halfdan Karlsen).

EldrETriM: Paul McCabe fra 
Pensjonistforeningen står for 
Frivilligsentralens trimtilbud på 
Trivselssenteret to ganger i uka: 
tirsdager og torsdager kl 14-15. 
Tilbudet er gratis for eldre. 
(FOTO: Unni Aker Nylend). 

Frivillige lag og foreninger stiller opp

Uten 
frivilligheten 
stopper 
Rælingen 
opp



Ønsker du å spille 
fotball?
Kontakt Rælingen FK
Tlf. 45 03 32 11 
dagligleder@rfk.no

Trivselskommunen 
med nærhet til 

Øyeren og Marka

rælingen kommunes motto.
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RÆLINGEN KOMMUNE

ForsidEbildET: Busstur med 
Frivilligsentralen.  På bildet ser vi 
Edith Bjørklund, Åse Barkenes, 
Ole Blystad, Britt Bidne, Anne Lise 
Sperre og Tove Andresen. 
(FOTO: Unni Aker Nylend).

rEssUrssENTErET
Ressurssenteret er et kommunalt 
tilbud til deg over 18 år som har 
eller står i fare for å utvikle psykis-
ke helseplager, men som ellers er 
selvhjulpen. Sammen planlegger 
vi og gjennomfører turer, kurs og 
ulike aktiviteter.

Noen aktiviteter er gratis, mens 
andre må du betale en egenandel 
for. Vi spiser felles lunsj hver dag. 
Sitt ikke alene med det du strever 
med, vi har lav terskel og du er 
hjertelig velkommen slik du er! 
Ta gjerne kontakt på telefon for å 
avtale tid for første besøk slik at 
vi er til stede og kan ønske deg 
velkommen. Vi holder til på Dovre-
bygget, og senteret er åpent alle 
hverdager kl 1000-1430.

ræliNgEN rEssUrssENTEr:
63 83 54 90, 481 67 688.

løvenstadtunet legesenter
Løvenstadveien 16
2006 LØVENSTAD
64 80 28 70

stallbakken legesenter
Stallbakken 1 (ved Buholen)
2005 RÆLINGEN
64 80 29 29 

Fjerdingby legesenter
Rådhuset, inngang B
2008 FJERDINGBY
64 80 29 10

Sentrene er åpne kl 0800-1500, 
mandag-fredag.

Trivselssenteret
Kirkebyveien 2, 2008 Fjerdingby

Velferdstilbud på frivillig basis 
til de eldre i kommunen. 
Kontakttelefon: 986 57 990, 
sissel.sjolli@outlook.com

ræliNgEN 
PENsjoNisTForENiNg 
Foreningen for alle kommunens 
pensjonister. Månedlige møter 
på Trivselssenteret med serve-
ring og underholdning. 
Kontakttelefon: 928 15 888, 
ingolfnesb@gmail.com

dEs-KlUbbEN ræliNgEN 
Med deg inn i DES-klubben, 
De eldres bospareklubb! 
Kontakt: bjeknes@online.no

Flettverksgjerder, tregjerder 
og porter.

Ta kontakt på tlf. 63 83 35 41
post@gjerdeservice.no

Lei av telefonkø? 
Kom til LillestrømBanken!

Rent vann-   
for deg, miljøet og fremtiden!

100 % SPRINGVANN FRA....



ræliNgEN sENiorKor: 20 glade pensjonister fra koret sang ved høytideligheten 8.mai 2018 på frigjøringsdagen som ble 
markert ved Petrinehøy, Øvre Rælingen kirke. Korets dirigent Ingrid Dominique i forkant. (FOTO: Halfdan Karlsen).

VisEVENNENE: Ei gruppe med godt voksne og musikkglade pensjonister på 
Trivselssenteret, her ved to av dem: Even Monsrud og Per Øby. (Privat foto).

sang og musikk er viktig for 
mange. ikke minst når du blir 
eldre. bra for så mye!

Det gir god helse å være med å 
synge i kor, det holder deg vital 
og livsfrisk og er med på å bygge 
sosiale nettverk du har glede av.

seniorkoret
Seniorkoret i Rælingen er elleve år 
gammelt og har 35 medlemmer. 
Den eldste er 96 år! Koret øver på 
Trivselssenteret hver mandag kl 
12-14, og opptrer på ulike tilstel-
ninger. I alt finnes det fire kor i 
Rælingen:

sangkoret Øyeren (sk’øyern),  
Geir Grimstad, 977 43 468 
geirgrim@gmail.com
Kor-i-lia (blystadlia), Hege M. 
Nilsen, 906 87 791, 
korilia1996@gmail.com 
seniorkoret, Terje Strøm, 
928 34 140, terjestrm@gmail.com 
rælingen sanglag, Jan 
Fagernes, 913 10 446, 
jan.fagernes@getmail.no 

Seniorkoret er en del av den 
kommunale Kulturskolen. Barn 
og unge på Kulturskolen har ofte 
konserter og opptredener. I april 
2018 satte de opp West Side Story 
på Marikollen kultursal, med fullt 
orkester og egne krefter innen 
skuespill, sang og dans. Og med 
god regi av Ingrid Dominique.

Trekkspillklubben, 
Even Monsrud, 907 16 003, 
esmo@live.no 
rælingen Musikklag, 
Lise Johansen, 917 44 573, 
johansen.lise@getmail.no
rælingen storband, 
Tore Krogsæter, 951 29 670, 
ralingen.storband@gmail.com 
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sang og musikk blant de eldre i rælingen



EldrErÅdET i ræliNgEN:  Even Monsrud, Ellen Hauge Hurlen, Erik Hauge, Halfdan Karlsen, Anne McCabe, Sissel Sjølli 
og Bjørn Gystad.  (FOTO: Britt Johansen).

Eldrerådet taler de eldres sak
i alle kommuner skal det 
være et eldreråd som taler de 
eldres sak. i rælingen er det 
fem medlemmer og fire 
varamedlemmer i rådet.

Kommunestyret velger to politike-
re som medlemmer i eldrerådet og 
to som vara. De øvrige oppnevnes 
etter forslag fra Rælingen Pensjo-
nistforening. Rådet sitter i fire år 
av gangen. 

Eldrerådet følger nøye med på 
saker innenfor helse og omsorg 
og tar opp forhold som kan være 
kritikkverdige. For eksempel har 
rådet sett på tilbudet ved det nye 
demenssenteret, som det har vært 
litt klager på. 

Eldrerådet har også kommet med 
innspill til kommunebudsjettet og 
har blant annet gått sterkt inn for 
utvidelse av Trivselssenteret for å 
få på plass flere tilbud til de eldre. 

Eldrebrosjyre
I 2018 har utarbeidelse av publi-
kasjonen Aktive eldre i Rælingen 
vært en tidkrevende sak. Eldrerå-
det har også tatt ansvar for å få 
gjennomført FNs eldredag 1.ok-
tober, i samarbeid med Rælingen 
kommune.

FNs eldredag 1.oktober i rælingen
Marikollen ungdomsskole/ 
kultursalen, kl 18 – 21

Varmmat serveres gratis i den 
nye kantina på Marikollen ung-
domsskole.
Kunstnerisk ved Seniorkoret, 
Rannveig Huse, Trekkspill-
klubben. Innslag ved ordfører, 
kultursjef, leder Pensjonist-
foreningen, eldrerådsleder.

Påmelding: Fra 1.september til Servicetorget,  tlf 63 83 50 00.
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