
 1 

PERSONALKLUBBEN RÅMEO  

2004-2014 

 

 

 

Medlemsbrev September 2014 
 

 Åter tillbaka i kända fotspår, efter en fantastisk sommar!  
Vi skall fira att vi fyller 10 år!! 

 

Vi får ofta till oss att man inte fått Råmeobladet ute på 
enheterna. Ingen vet.... 

 Det är allas uppgift att få till sig information men till er som 
har dator/ skrivare;  skriv ut något ex och sätt upp på en 

plats där all personal ser och kan ta del av våra 
erbjudanden.  

 
Vi arbetar för en trevlig arbetsmiljö och RÅMEO är en del  

av friskvården  så dela glädjen  och våra arrangemang  som 
bidrar till en hälsosam och glad fritid för personalen i 

Melleruds Kommun!  
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JUBILEUMSRESA TILL ULLARED 
 

Råmeo firar 10 år och då åker vi för 
 det gamla priset  

 

Torsdag den 2 oktober 
Påstigning vid Pressbyrån kl. 07.00 

Vi åker från Ullared kl. 16.00 
 

Vi åker med bekväma TrestadStigen Buss 
Ta gärna med egen fika och jämna pengar för resan! 

PRIS 100:- per person 
 

Vi ordnar ett lotteri i bussen på hemresan 

 
Medlemmar först och goda vänner, vid plats utöver 

 

 
 

Anmälan till Marianne 070-740 89 79  

Senast fredag 26 september 
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Vi sponsrar / blir sponsrade 2014 

 

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%  

 

XL-BYGG ger 5%  på allt, utom på kampanjvaror 

 
----------------------------------------------------- 

 
 

Nytt späckat nummer av Råmeobladet kommer redan i 
oktober 
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VIKTIG INFORMATION: 
 

 

Vi finns på 

Melleruds Kommuns Hemsida/  

Kommun/politik/  

Personalklubben Råmeo. 
 

 

Medlemsavgiften dras på februarilönen, för er som har lön. Pensionärer och 

tjänstlediga personer betalar in sin årsavgift på vårt Bankgiro: 5502-2776 
Nu kostar medlemsskapet 200:-/ år  

 

 

 

För er som inte är medlemmar finns 

ansökningsblanketter, på er arbetsplats. 

 Fyll i och lämna till Medborgarkontoret, vi registrerar 

er och när ni blivit medlemmar så åker ni till 

Rådahallen, de hjälper er göra ett medlemskort och det 

skall ni visa när ni vill utnyttja er rabatt hos våra olika 

sponsorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välj själva vad ni vill se och delta i, av våra aktiviteter. 
 Lämna in biljetten / anmälningsavgif mm, med namn och personnummer till 
Medborgarkontoret  
OBS! Senast 30 dagar efter aktiviteten har varit, beloppet betalas ut på er lön. 

 

 


