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EKAF – Eskilstuna kommunanställdas fritidsförening 

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

• Stimulera till en aktiv fritid 
• Inspirera medarbetarna att aktivera sig 
• Öka trivseln och arbetsglädjen 
• 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  

Information från styrelsen 

EKAF årsmöte sker den 16 mars i Stadshusets café. Anmälan, 
handlingar och mer information finns på hemsidan.  
Vore kul om du kom och träffade oss och delade med dig av dina 
tankar och idéer!  

Vet du att du kan prenumerera på Senaste nytt från EKAF?  
Prenumererar du så missar du inte aktiviteter som vi anordnar eller 
annan viktig information. För att få veta hur man gör klicka här. 

Pågående aktiviteter 

Hälsoboost 2022, du har väl inte missat samarbetet som EKAF gör 
med PerformiQ Life? Läs mer och anmäl dig här 
Ett nytt race kommer att starta 4 april med fokus på ”Ork och 
energi”. 
Du som har anmält dig Hälsoboost har möjlighet att se en 
inspirationsföreläsning med Leila Söderholm. Den hittar du på 
PerformiQ Life hemsida. Du loggar in, klickar på ”Företagskurser” 
och där finns Leilas föreläsning. 

Förslagslåda till aktiviteter 
Har du idéer på aktiviteter vi kan anordna via EKAF? Skicka gärna 
in dina förslag här.  

 

Kommande aktiviteter 

Bussresor till Stockholm  
Vi startar upp resorna igen 
från och den 12 mars. 
Kostnad 120 kr/medlem och 
150kr/icke medlem.  
Läs mer och anmäl dig här. 

Prova på bowling 
Den 22 mars kl. 18.30 har du 
möjlighet att testa din talang 
för bowling.  

Medlemspris 20 kr/person 
och timme. Anmälan är 
bindande. 

Begränsat antal platser så 
skynda dig att anmäla dig.  
Läs mer och anmäl dig här.  
 

Samarbetspartners 

Förmåner 
Som EKAF-medlem har du 
förmåner hos olika företag. 
Vilka dessa företag är och 
vad de erbjuder kan du se 
på hemsidan. 
Listorna är under 
uppdatering så viss 
reservation för ändringar 
gäller. 
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