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Kommande aktiviteter  

Hälsobingo, under 13 februari-12 mars genomför vi ett hälsobingo 
med utlottning av priser till de som genomför ett visst antal av 
aktiviteterna, läs mer här. Häng med och utmana dig lite! 

Prova på padel, hos Padel sport club Kungsgatan 72, ett pass med 
instruktör för nybörjare och ett pass med tränare för lite mer vana 
spelare. Samma dag, den 1 mars men olika tider. 
Först till kvarn gäller, läs mer här. 

För dig som är +60, gratis prova på pass på Nordic Wellness den 
20 februari, läs mer här. 

Prova på yoga Evas BodyMind erbjuder måndagen den 6/2 gratis 
prova på, gå in på Bokadirekt och välj yoga och sen den som 
heter gratis prova på mindfullnessyoga 75 min eller gratis prova på 
yinyoga 75 min. Boka här  

Konsert med Gunhild Carling 
EKAF har fått erbjudande om rabatterade biljetter den 20 juli på 
Holmberget i Torshälla, läs mer här. 
Begränsat antal platser och priset gäller t o m 28 februari. 

Information från styrelsen 

EKAF:s årsmöte den 9 mars, inbjudan kommer i separat mejl. 

Om du inte har digitalt medlemskort via Cardskipper, kontakta 
kansliet tfn 016-710 24 60 så löser vi det. 

Medlemsavgiften 150 kr dras på lön i februari, har du ingen lön i 
februari och vill vara kvar i EKAF, meddela detta till kansliet, 
ekaf@eskilstuna.se. PS: Glöm ej att meddela om du har bytt e-
postadress. 

 

 

Föreningens mål är att främja 
medlemmarnas fysiska och 
psykiska utveckling genom att: 

• Stimulera och inspirera 
medarbetarna till en aktiv 
fritid 

• Öka trivseln och arbets- 
glädjen 

• Bidra till en vi-känsla bland 
medarbetarna 

• Höja attraktionsvärdet på 
kommunen som arbetsplats 

• Bidra till att medarbetarna 
hittar "lusten och livsglädjen" 

• Stödja medarbetarna till att 
få ett hälsosamt hållbart 
arbetsliv   

Stående erbjudanden 

Bussresor till Stockholm, anmäl 
dig på hemsidan.  

Samarbetspartners 

Flera avtal är numera 
uppdaterade, läs mer här. 

2022 års förmånsbladet nytt blad 
kommer när avtalen för 2023 är 
klara. 
 
Tipsa gärna om förslag på 
aktiviteter här 
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