INFORMATION

2019-06-03

Här kommer ett kombinerat månadsblad för juni & juli eftersom EKAF,s kansli kommer att
vara stängt på grund av semester under hela juli. Kansliet stänger redan onsdag 19 juni
för semester. Ta vara på sommaren och ha en skön sommar allihop
Det finns fortfarande tillfälle att åka med på Tuna Trafiks shoppingresor till Stockholm
under juni månad. Lördag den 1, 8 & 15 juni går det resor med avresa kl 8:30 från
Busstationen. Platserna måste förbokas via EKAF senast onsdag inför kommande lördag.
Pris: 80 kr EKAF medlem och 120 kr icke medlem. Vi återkommer i augusti med nya datum för
shoppingresor till Stockholm.
Måndag den 3 juni är sista gången innan sommaren som ni kan spela Innebandy i
Fristadsskolans nedre gymnastiksal kl 17:00-18:00. Vi återkommer igen den 19
augusti då innebandyn startar upp höstterminen igen.
Under hela sommaren så kan du som är EKAF medlem spela bangolf i Vilsta till reducerat
pris. Du som är EKAF medlem betalar 40 kr (ord.pris 60 kr) det priset gäller även för 1
medspelare. Bara att visa upp sitt EKAF medlemskort på plats. För info om öppettider ring
016-14 41 98.
Du som är EKAF medlem har rabatt på Smedernas hemmamatcher även i år. Du behöver
bara visa upp ditt EKAF medlemskort på plats i kassan så betalar du 170 kr istället för
ord.pris 200 kr. Aktuella datum i sommar är 18/6, 27/6, 2/7, 16/7, 6/8 & 20/8.
Du som är EKAF medlem har även rabatt på AFC Eskilstunas hemmamatcher i
Allsvenskan. Även där behöver du bara visa upp ditt medlemskort i kassan så får du 50 kr
rabatt på entrén. Aktuella matchdatum under sommaren är: 2/6, 1/7, 14/7 & 28/7.
Du kan köpa biljetter till BAO,s (Benny Anderssons Orkester) konsert med Helen
Sjöholm & Tommy Körberg i Sundbyholm, torsdag den 1 augusti till
reducerat pris. Konserten börjar kl 19:00 men insläpp från kl 17:30. Showen
är 4 timmar lång inkl. paus. Pris: 550 kr om du bokar via denna länk Du kan läsa mer om
konserten här https://www.blixten.se/bao
Nu har EKAF,s kansli flyttat tillbaka till Stadshuset nb igen. Så i fortsättningen så ska ni
skicka internpost till EKAF,s kansli Stadshuset nb. Jag kommer att behålla samma telefon &
kanslitider som tidigare, dvs: Måndag 13:00-16:00, Tisdag 7:00-12:00, Onsdag 13:00-17:00,
Torsdag 7:00-12:00 & Fredag 10:00-14:00. Tacksam om ni respekterar dessa tider
Måndag 24 juni kl 12:00 är det dags för årets upplaga av kommungolfen. I år
är vi ute på Mälarbadens golfbana, vi måste vara minst 20 personer för att tävlingen ska
bli av, så hjälp till att sprida det bland kollegor. Kostnad: 150 kr för EKAF medlem & 300
kr för icke medlem. Betalningen sker via löneavdrag. Prisutdelning sker direkt efter att
tävlingen är avslutad. Anmälan ska ske via mail till ekaf@eskilstuna.se ange namn &
golf-ID, senast 17 juni. Vid frågor ring Marianne Södergren på 016-710 2301.
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Även i år så arrangerar joggingsektionen en bussresa upp till Tjejmilen i
Stockholm lördag den 31 augusti kl 13:00.. Bussen avgår från Värjan,
Alva Myrdals gata, kl 7:30. OBS! Anmälan till Tjejmilen görs direkt via
https://registration.marathongruppen.se/Registration.aspx?RaceId=50 och anmälan till bussresan
görs till annabirgitta.kent@gmail.com Pris: 150 kr för EKAF medlem & 250 kr för övriga
(med reservation för ev prishöjning om det blir väldigt få som åker).
Vi på EKAF undrar om det finns intresse för att vi ska anordna ett prova på tillfälle för
att lära sig lite mer om självförsvar? Det blir i så fall ett tillfälle om ca 2 timmar där vi får
prova på olika scenarier. Maila i så fall till ekaf@eskilstuna.se och skriv ja till kurs i
självförsvar bara. Du kan även gå in på www.ekaf.nu under anmälan till aktiviteter och fylla i
ditt svar där.
Vi kan redan nu meddela att den 17 augusti så kommer ni att kunna delta på en
Deckarvandring i Henry Widmans fotspår med författaren Bengt Lundblad.
Vandringen tar ca 1 timme och startar vid Tingsgården och bygger på böckerna i deckarserien
Mälarmord. Vandringen stannar vid platser som finns omnämnda i böckerna. Återkommer om
kostnad och anmälning lite längre fram.
EKAF,s kansli kommer att vara stängt onsdag den 5 juni samt klämfredagen den
7 juni.
Till sist så vill jag meddela att EKAF,s kansli kommer att vara
stängt för semester från och med onsdag 19 juni och till och
med onsdag 31 juli. Jag kommer att jobba ca 3 dagar under den
perioden men vet i dagsläget inte vilka dagar det blir men då kommer
jag att besvara mail av akutare slag samt leverera biobiljetter till
receptionen i stadshuset och via internposten.

”Ta vara på ditt liv för nu är det din
stund på jorden”.
/ Vilhelm Moberg

På återhörande!
Mvh Tina
EKAF
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