
Hej ALLA Råmeomedlemmar! 

Detta blir sista brevet som går ut till ALLA 

kommunens anställda! 

Hösten blev ju inte vad vi tänkt oss men genom gott samarbete med 

Jessicas Delikatesser, Ute & Inne och Blomsterfröjd känner vi oss 

nöjda ändå. Nu går vi mot ljusare tider på flera sätt så NU kan det 

bara bli bättre! 

• Styrelsen har beslutat att vi fortsätter som tidigare trots att 

vi inte har någon hjälp ifrån kommunen. Blir arbetsbelastningen 

för stor kommer vi ta nytt beslut inför nästa år. 

 

• Februarierbjudande!                          

Under v.7 infaller fettisdagen. Det firar vi 

med att bjuda alla medlemmar på 2 semlor 

med uppvisat medlemskort.                       

RING: 0707966204 senast dagen före, avhämtning på 

Skeppskrogen.  

 

• Vill du fortsätta vara medlem?                                   

Sätt in 200 kr på bg: 5597-7052, senast den 28/2.            

Skriv ditt namn, personnummer (6 siffror), mailadress (för att 

kunna göra en NY mailgrupp med enbart medlemmar) och 

arbetsplats i meddelande. DU kommer att få ett NYTT 

medlemskort skickat till din arbetsplats via Internposten.  

 

Flera fina erbjudanden kommer under våren. 

OBS!!! Om ni vill ha kontakt, maila: rameo@mellerud.se. 

Svara ej på detta mail! 

mailto:rameo@mellerud.se


 

Årsmöte 
Söndag den 28 mars kl.12.00 håller vi mötet utomhus. 

Plats: Sunnanå hamn, vid grillstugan. Ta med något att 

sitta på. 

 

Vi bjuder på korv, bröd och festis. 

 

Anmälan till Angela Sandberg, 070-4334195 SENAST 

den 19/3. 

 
 

 

 

 

 



Rabatter 2021, vi fyller på efterhand som det blir klart med 

företag. 

Vid uppvisat medlemskort kan du ta del av följande erbjudande. 

 

• Fothälsan i Mellerud 100krx3ggr. 

• 10% på restaurang Vågen, och Kanyas Thairesturanger på 

Köpcentret och på Storgatan. Obs! alkohol ingår ej. 

• 20% på Energy Gym fd. Rådahallens Gym 

• 10% på Handarbetsboden. Obs! gäller ej reavaror. 

• 15% på Moccafin, Hälsoshopen och Bokhandeln. Obs! gäller ej 

frimärke, lotter och försäljning på kommusion. 

• 10% på Mode For You.  

• 10% på Modehuset Börsen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Råmeos styrelsemedlemmar och kontaktuppgifter:  

rameo@mellerud.se 

 

• Ordförande: Birthe Larsson 070-430 29 95 

• Sekreterare: Kajsa Jernberg 070-949 47 32 

• Adjungerad kassör: Ann-Marie Ericsson 

• Övriga ledamöter: 

• Helena Eliasson Andersson 070-540 11 57 

• Angela Sandberg 070-433 41 95 

• Jonas Söderqvist 0530-181 68 

• Isabella Skoglund Törnros 076-048 21 33 

• Eva Nilsson 073-954 49 32 

Mailkontakt: förnamn.efternamn@mellerud.se 

 

All information finns även på Råmeos hemsida och vi finns 

även på Facebook. 
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