
 

Vi i Råmeos styrelse har fått flera förfrågningar ang. 

tidigare rabatter om de fortfarande gäller så här kommer 

en uppdatering 

 

 

 

Vi sponsrar / blir sponsrade 2016 

 

Gratis bad på Rådahallen 

 

100:-/max 3 ggr/ person  

 

Kulturbruket på Dal och deras olika föreställningar  
 

Linneás Manikyr 076-839 43 84 
 

Fotvården i Mellerud 0530-100 23 
 

Fotvården i Åsensbruk 0530-305 31 
 

Victoria Alm massage, 200:- för medlemmar i Råmeo, 
072-337 14 26 

 
10-kort på Rådahallen, du har 20% rabatt 

 
Friskis och Svettis årskort + medlemskort med 100:- 

 
 Butik Moccafin ger er 15%  

  

Samt allt som stod med i medlemsbrevet i Januari 

 

 



 

Knappt åtta år ung fick Aron Anderson ett ofattbart besked: han 
hade cancer. På sin åttonde födelsedag fick han sin första 
cellgiftsbehandling. Cancertumören som växte i honom var 
elakartad. Det liv som hade varit ganska typiskt för ett barn, fyllt 
av lek, stoj och sportande, blev något annat. Att vara sjuk som 
barn gör att man på många sätt växer upp. 

Ett år passerade och Aron Anderson friskförklarades från 
cancern. Något var dock oåterkalleligt förändrat. Effekterna av 
sjukdomen var sådana att han hade hamnat i rullstol. Samtidigt 
som det var en förlust hade Aron Anderson fått livet tillbaka, och 
han kunde börja leka, stoja och sporta igen. Fastän cancern har 
drabbat honom ytterligare gånger efter detta har Aron Anderson 
inte släppt taget om idrotten. 

Idag är Aron Anderson en äventyrslysten elitidrottare och 
multisportare. Han har varit med i fyra Paralympics i vilka han 
tävlat i tre olika sporter och är den första rullstolsburen person 
någonsin som bestigit Kebnekaise. Han har också cyklat 
handcykel till Paris och genomfört ”Svalbard skimaraton”. När 
Aron Anderson inte lever ut mottot ”Jo coolare mål – desto 
coolare resa” engagerar han sig i Barncancerfonden där han är 
ambassadör. 

  

 

 

 



 

o Aron Anderson har vänt enorma motgångar i sitt liv till 
framgång, inte en gång utan flera. Han har lurat döden 
och kommit tillbaka starkare. 

o Att överleva cancer har inget med motivation att göra 
men Aron Anderson är övertygad om att det är tack 
vare sin motivation och drivkraft som han har  kommit 
tillbaka till 100%. 

o Nu håller han inspirerande föreläsningar inriktade på 
motivation och motivationens vikt för att genomföra 
förändringar. Att genom egna erfarenheter kunna 
skapa kraften hos andra att uppnå sina mål är en stor 
drivkraft. 

o Tanken är att skapa en känsla av att allt är möjligt med 
rätt drivkraft, allt från den minsta vardagsdetaljen till 
att tänka om helt. 

http://www.metro.se/nyheter/aron-nadde-toppen-av-trolltunga-med-hjalp-av-rullstol/EVHogm!39osTlbR3DHA/

