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Här kommer det kombinerade månadsbladet för både juni & juli eftersom kansliet är 
stängt för semester under större delen av juli. 

 

                          Konstjakten rullar på ända fram till vecka 24 den 14 juni.  Vi lägger  
                          alltså ut bilder på 3 konstverk/vecka (3 olika spår), du väljer själv om du vill leta    
                        upp alla 3 eller om du bara väljer 1 eller 2 spår (områden). Spåren blir 1. Centrum 
och söderut 2. Centrum och österut 3. Norr (med Torshälla) och västerut. Har du fyllt hela spåret 
(5 konstverk) ger det extra möjlighet till vinst i utlottningen vilket det även gör om du deltar i 2 
eller 3 spår. Ju fler konstverk du hittar desto större vinstchans. Du ska fota konstverket 
(eller del av) tillsammans med dig själv och du måste skicka in bilden senast måndag 
efter utförd vecka till ekaf@eskilstuna.se ange namn och mobilnr. Utlottningen 
kommer att ske under vecka 25, så håll koll på hemsidan www.ekaf.nu 
 

                                   Du kan fortfarande haka på sommarens godaste och rörligaste Facebook-grupp,  
                                  ”Tipp-Topp Sommar”via vår kostrådgivare Maria Arvidsson på Corporis. 
Erbjudandet gäller fram till 28/6 men du får tillgång till allt material fram till 15/8. För endast 299 
kr (uppskattat värde 1 495 kr) får du en massa goda och hälsosamma sommarrecept, svettiga 
online-pass (i snitt 2/vecka). Dessa pass är gjorda för att passa den ovana till den mest vältränade, 
även för någon med knä/axelskada eller om du är gravid. Passar inte tiden kan du enkelt köra passet i 
efterhand. Över 20 träningsupplägg ligger upplagda i gruppen, även dessa går att anpassa efter 
egen förmåga. Fram till den 28/6 kommer det även att läggas upp nya, recept, tips, extrapass, fler 
träningsupplägg, lite MammaMage övningar mm.  
För att gå med så ska du swisha 299 kr till nr 1236419071 (Corporis) och även maila en bild 
på ditt digitala medlemskort till maria@corporis.se  
Om du inte har det digitala medlemskortet nedladdat så ska du skriva ditt födelsenr  
(6 siffror, ex 660606) + EKAF under meddelande i swishen. Vill du dessutom ha ett kvitto 
skickat till dig skriver du även dit din mailadress på samma ställe. 
 

                Nu är fotovandringen avslutad och vi har lottat fram 3 vinnare bland er som  
               deltog genom att vandra på Sörmlandsleden eller Gyllenhielmska leden. De 3 
vinnarna, Kaarina Vainio, Pia Madsen & Maritha Fundhage vann varsitt presentkort på Eskilstuna 
Innerstad. Håll utkik på hemsidan för vi kommer att köra något liknande efter sommaren igen. 
 

         Innebandyn kör sista måndagen innan sommaruppehållet på måndag den 1 juni  
         mellan kl 17:00-18:00 i Fristadsskolans gymnastiksal. Vi återkommer igen i augusti 
och meddelar när vi kör igång igen när skolorna startar upp. 
 

       Tuna Trafik ställer in alla shoppingresor till Stockholm under hela våren. Som det      
       ser ut i dagsläget så kommer resorna att starta upp igen till hösten, troligtvis blir första 
bokningsbara datum den 15 augusti men vi återkommer så fort vi vet säkert med mer info på 
hemsidan. 
 

                 Vi vet ännu inte när svensk fotboll öppnar upp för publik på matcherna men om och när  
              de gör det så har du som är EKAF medlem 50 kr rabatt på AFC Eskilstunas alla 
hemmamatcher i Superettan mot uppvisande av ditt EKAF medlemskort i kassan när 
du köper din biljett. 
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      Som vi nämnde i majbladet så har vi klart med en ny föreläsning med Jan Bylund,  
      ”Kul på jobbet”. Nytt datum blir måndag 2 november kl 17:30-18:30 i S:t Eskils aula.  
      Vi återkommer efter sommaren och lägger ut och gör det bokningsbart men planera redan nu 
in datumet i din almanacka 
 

EKAF har haft planeringsdag inför hösten men eftersom det fortfarande är så osäkert på hur 
coronaläget kommer att utveckla sig så måste vi ha en plan B för våra aktiviteter. Vi kommer under 
augusti och september köra en hel del uteaktiviteter som bla Konstrunda del 2, vandring, prova på 
SUP paddling, prova på yoga utomhus, svamputflykt. Så håll koll på hemsidan för en del av 
aktivieterna kommer att bli bokningsbara redan runt midsommar. 
 

                      EKAF,s kansli kommer att vara stängt för semester 26 juni – 12 juli. Sedan  
                      kommer jag att arbeta 3 dagar, nämligen 13-14 juli, så då kommer jag att svara på    
                     mail, telefon och kunna leverera post. Sedan så är det stängt igen från den 16  
                juli – 10 augusti men under den perioden så kommer jag att arbeta någon dag till men 
det är inte bestämt i dagsläget vilken dag det blir. Åter på plats igen tisdag den 11 augusti. 
 

                     EKAF vill önska alla medlemmar en riktigt skön sommar trots dessa coronatider och vi vill  
                 uppmana er att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens råd. För ju duktigare vi är  

          på att följa rekommendationerna, desto fortare kommer vi tillbaka till en normal vardag  
Följ rekommendationerna: * Inte gå till jobbet med några symtom från luftvägarna  
* Tvätta händerna ordentligt och ofta * Undvik att röra näsa, mun, ögon * Res inte i 
onödan * Undvik fester/kalas* Håll säkerhetsavstånd 
Men se gärna till att: *  Ta promenader * Träna (finns jättemycket bra träningstips på 
nätet för hemmaträning, varför inte haka på ”Tipp-Topp Sommar”) *Ring nära och kära 
och hjälp till med inköp för dem i riskgrupp. Var rädd om dig 

 

Fyll inte livet med dagar, 

fyll dagarna med liv. 

                                                                                                                                                                                       /Källa Okänd           
På återhörande! 

Mvh Tina 

 

EKAF 
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