PERSONALKLUBBEN RÅMEO
2004-2014

Medlemsbrev Mars 2014
Vi har fått ett samarbete med några företag i Mellerud och förhoppningen är att
vi skall få med flera som kan ge oss rabatter och medlemskvällar .
Följ med på XL-Byggs Medlemsskväll med mingel 9 april!
GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER!
Resan till Ullared är troligen fullbokad, 3 platser kvar i onsdags 

Visst längtar vi....

Foto: Marianne Gustavsson
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Årsmötet hölls på Cafe´Älvan med Afternoon Tea
Personalen hade gjort så vackert i lokalen med vackert porslin, färska rosor,
goda scones, kakor, clotted cream... ja vi kände det som att vi befann oss i UK!
Paketlotteri som var sponsrat av Ute&Inne

Tack för allt arbete ni lagt ned för oss 

Foto: Marianne Gustavsson

En del av alla godsaker på serveringsbordet och vår ordförande
Birhe Larsson i bakgrunden.
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KAOS
Lördagen 16 augusti

AGNES är bokad!
Fler artister kommer att meddelas under våren!
Spännande.... !
Vi sponsrar med 100:- / biljett
Biljetten lämnas till medborgarkontoret, EFTER att festivalen har varit
och rabatten betalas ut på er lön.
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BRUDFJÄLLSRACET
en utmaning genom ett naturskönt Dalsland

Lördagen den 31 maj 2014
Vi sponsrar med 100:- på startavgiften
info@brudfjallsracet.se

Lånad bild från arrangörernas hemsida
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Medlemsavgiften drogs 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 och för er som inte är medlemmar
finns nya ansökningsblanketter.
När ni blivit medlemmar så åker ni till Rådahallen och de hjälper er att ta ett kort
på er, göra ett medlemskort och det skall ni visa när ni vill utnyttja er rabatt.

Vi finns på
Melleruds Kommuns Hemsida/
Kommun/politik/
Personalklubben Råmeo.
Vi sponsrar 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
Friskis och Svettis årskort+ medlemskort med 100:Butik Moccafin ger er 15%
XL-BYGG ger 5% , utom på kampanjvaror

VIKTIG INFORMATION:
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.
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