PERSONALKLUBBEN RÅMEO
2004-2014

Medlemsbrev juni 2014
Vi har återigen vår sköna båttur på programmet och
Hoppas ni kan följa med och njuta av en del av vårt vackra Dalsland.
Till hösten kommer vi att fira att Råmeo fyller 10 år!!
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Tredje gången gillt!
Vår uppskattade båttur, kör vi igen, i ljumna
sensommarkvällen, Välkomna att boka!

Onsdagen den 27 augusti kl 18.00
Laxfrossa och båttur exl dryck
Pris 250:-/ person
Boka hos Birthe Larsson
070-430 29 95
Senast Fredag 22 augusti

Akveduktssightseeing med M/S Nils Ericson af Håverud! Du åker från Håverud, genom slussar och
akvedukten i Håverud och vidare ut på sjön Åklång. Du passerar slussen i Buterud och gör en sväng
på sjön Råvarpen innan båten vänder tillbaks mot Håverud. Turen tar ca 3,5 timmar.

2

Vi vill gärna tipsa er om detta trevliga arrangemang

14 juni 2014 kl 10.30 - 13.30
Berättelser och musik om folk och väsen i idegranens skog i
Sjöbottens naturreservat, Vänersborgs kommun
I skogen samsades förr torpare och sagornas varelser och nu ska vi på besök i deras
värld. Med våra sinnen öppna för intryck går vi in i idegransdalen. Fiolens toner
blandas med porlandet från en liten bäck. En berättelse växer fram, musiken vävs in.
Ta med fika och ett sittunderlag. Turens längd är ca 3 kilometer. Samling vid
reservatets parkering. Närmaste busshållplats är Norra Rådane, linje 714.
Gångavstånd 2,1 km.

27 september 2014 kl 18 - 21
Poesi, vargyl och stjärnfall i Kroppefjälls naturreservat
Vandringen startar strax före solnedgången och vi går upp på en högt belägen plats.
Där tänder vi en eld, fikar och berättar om skogens mystiska väsen. Den som har en
dikt eller kort berättelse får gärna ta med denna. När det mörknat tittar vi på
stjärnorna och lyssnar efter skogens nattliga djur. Ta gärna med liggunderlag och filt
eller sovsäck så kan man ligga på rygg och titta på himlen. Terrängen kan vara lite
svårgången i dunklet men vi ska inte gå speciellt långt och vi tar det sakta och
varligt. Vi hoppas på en molnfri himmel. Ta med fika, varma kläder, ficklampa,
liggunderlag, filt. Samling vid Kroppefjäll, Granan, parkeringen vid OK-stugan.
Vandringarna genomförs i Västkuststiftelsens regi och är kostnadsfria

Gå in och läs på Dalslands Naturguide

Vi har funderat på att ordna Gourmetpaddling
som är ett samarbete med Kroppefjälls Kök &
Hotell och Barbara Sandell
Vi vet inte om intresse finnes
Skicka ett mail till oss! Det måste vara minst 8
personer för att ordna detta evenemang
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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 / anmälningsavgift 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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