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                    INFORMATION 2018-03-01 

 
 
 
 
 
 

 

Mars månad gör entré och med den både sommartiden och påsken. Se till att 
njuta av att dagarna blir allt längre och passa på att delta i några av EKAF,s 

aktiviteter. 
 

                 Även i år kan köpa säsongskort till Parken Zoo via EKAF. Du bokar dina kort via   
                  EKAF,s hemsida men hämtar ut dem i Parken Zoo,s gästservice. Om du  
                  beställer dina kort senast 24 mars så får du ytterligare subvention på priset. Då 
betalar du 530 kr för barnkorten och 720 kr för vuxenkorten. Dessa kort hämtar du sedan ut i 
Parken Zoo,s gästservice mellan den 26-28 mars mellan kl 12.00-19.00. Premiären är 5 maj för 
dig med säsongskort, annars öppnar de den 10 maj för övriga allmänheten. Bokar du mellan den 
25 mars och 30 maj, som är absolut sista dag att boka, så kostar det 600 kr för barnkorten 
och 750 kr för vuxenkorten. Du kan då hämta dina kort i Parken tidigast 5 dagar efter din bokning. 
Du får själv hålla koll på Parken Zoo,s öppettider. Max 5 kort/medlem. Du måste visa upp 
legitimation + ditt EKAF medlemskort vid uthämtande av dina kort 
 

          EKAF kan från och med nu erbjuda dig att åka med på alla Tuna Trafiks shoppingresor till  
         Stockholm under våren till reducerat pris. Följande datum går att boka upp sig via    
          EKAF,s hemsida: 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 
& 9/6. Nu till priset av 80 kr för EKAF medlem & 120 kr för icke medlem. Platserna måste 
förbokas via EKAF,s hemsida. Begränsat antal platser. 
 

           Det finns fortfarande lite platser kvar till bussresan upp till Trädgårdsmässan i  
               Älvsjö, lördagen den 24 mars, med avresa kl 9:00 från busstationen. Hemfärd sker  
               kl 15:00. Om du bokar senast 16 mars via EKAF,s hemsida så ingår entré och 
bussresa t o r för 140 kr EKAF medlem & 240 kr icke medlem. Anmäler du dig efter det 
datumet så får du själv köpa din entrébiljett, antingen via deras hemsida, för 165 kr (se mer 
info på www.ekaf.nu) eller på plats, för 180 kr. Bindande anmälan från den 16 mars. 

 

        Tisdag den 13 mars kl 18:00 hälsas alla medlemmar hjärtligt välkomna på  
        Årsmöte i Stadhusets café. Vi möter upp vid entrén mot Fristadstorget. • Motioner     

ska vara EKAF tillhanda senast den 8 mars • Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på EKAF,s kansli 
och på hemsidan från den 1 mars. Vi bjuder på kaffe & smörgås så du måste föranmäla dig senast 8 
mars och tänk på att ange ev. allergi/specialkost. 

 

        Vi fortsätter att spela innebandy i Fristadsskolans nedre gymnastiksal, måndagar  
        mellan kl 17:00-18:00. Bara att dyka upp själv eller tillsammans med en kollega, killar,  
        tjejer, alla är välkomna. Medtag egen klubba så kör vi. Gratis. 
 

         Som vi meddelade redan i februaribladet så är det tyvärr slutsålt till  ”Äventyret  
         Aladdin”, på Stiga Sports Arena, lördagen den 17 mars. Vi kommer inte att få loss fler   
         biljetter tyvärr. 
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                Vi måste tyvärr meddela att det även är slutsålt på platserna till Wallmans i   
                 Stockholm, fredag 4 maj, Ullaredsresan lördag 17 mars samt Köttskolan på Lilla  
                 Saluhallen, torsdag 8 mars. Vi hoppas kunna återkomma med dessa populära          
                 aktiviteter längre fram. 
                       
                      Lördag 12 maj kl 19:00 kommer Keyyo till Lokomotivet med   

                               föreställningen ”Ryssen kommer”. Keyyo är känd från bl a Youtube,   
                       Morgonpasset och Talang. Keyyo sammanfattar sitt unga liv fram till nu, genom att 
bjuda in till föreställningen ”Ryssen kommer”. Då kommer vi även få veta hur artistnamnet Keyyo kom 
till när hon var åtta år gammal men också varför hennes dagisfröknar gav henne smeknamnet ”zvezda 
blin” (jävla stjärna) och mycket, mycket mer. ”Ryssen kommer” är en föreställning fylld av humor, 
värme och show samt ärliga och personliga berättelser från uppväxten. Du som är EKAF medlem 
får 100 kr rabatt på föreställningen om du bokar via denna länk. Se även EKAF,s hemsida för 
bokning. 
 

                        Det blir ännu en resa till direktsändningen av Let´s Dance i Frihamnen, fredagen   
                          den 4 maj med avresa kl 16:00 från busstationen. Hemresa direkt efter 
sändningens slut. TV sändningen börjar kl 20:00 men vi måste vara på plats kl 18:00. Du som är EKAF 
medlem får i första hand boka 2 biljetter (1 till dig själv + 1 till en icke medlem), ev fler 
biljetter/person släpps vecka 14, om det finns biljetter kvar, så ange direkt vid bokning om du är 
intresserad av fler biljetter. PRIS: 285 kr EKAF medlem & 425 kr för icke medlem. Klädsel: 
Finklätt. 
  
          Till sist så vill jag passa på att göra er uppmärksamma på att jag har ändrade telefon &   
          besökstider. Jag kommer från och med nu sitta i stadshuset både på måndagar och   
          fredagar, så under dessa 2 dagar kommer jag bara att kunna nås via mail och telefon   
  meddelanden. Mina nya tider är enligt följande: 

Besöks och telefontider                                                          Endast telefon/mailtid 
Tisdag och Torsdag kl 07.00 - 12.00                                     Måndag kl 13:00 – 16:00 
Onsdag kl 13.00 - 17.00                                    Fredag kl 10:00 – 14:00 
 

  Sedan kan jag inte alltid garantera att jag är på plats under ovanstående tider, på grund av möten     
  mm som jag inte rår över men i möjligaste mån så ska jag vara på plats dessa tider. 
  Däremot så kommer jag att kunna leverera ner biobiljetter till receptionen i stadshuset    
  både måndagar, onsdagar och fredagar numer. 
   
 

Det omöjliga tar bara lite längre tid. 
                                                                                                                                                                            källa: Winston Churchill 

På återhörande! 
Mvh Tina 

 

EKAF 
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