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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 

Föreningskonsulent Tinas bortgång, vi vill tacka er för all förståelse 
och de fina meddelanden vi fått med anledning av denna 
tragiska händelse. Några från styrelsen var på begravningen och 
föreningen har även gett en gåva till Strokeföreningen. 

Medlemsenkäten, vi vill även tacka alla er som svarade på 
enkäten vi skickade ut. Totalt fick vi in 1137 svar. Vi kommer jobba 
vidare med svaren och de olika förslag vi fått på aktiviteter med 
mera. 

Pågående aktiviteter 

Hälsoboost 2022, du har väl inte missat samarbetet som EKAF gör 
med PerformiQ Life? Som medlem får du tillgång till olika 
hälsoverktyg i form av träningspass, föreläsningar, recept med 
mera. Har du inte redan anmält dig så är det hög tid att göra det! 
Läs mer och anmäl dig här 

Förslagslåda till aktiviteter 
Har du idéer på aktiviteter vi kan anordna via EKAF? Skicka in dina 
förslag här. Skriv gärna utförligt t ex vid föreläsning, ange vem 
och/eller inom vilket ämne du önskar inspiration. 

 

Kommande aktiviteter 

Biobiljetter 

EKAF säljer biobiljetter till 
Filmstaden för ett reducerat 
pris, 95 kr/st via löneavdrag 
alt. 100 kr/st vid betalning på 
annat sätt. 
Max antal biljetter att köpa 
per månad är 15 st/medlem. 
Läs mer och beställ här. 

 

Samarbetspartners 

Tuna Trafik har tillfälligt haft 
uppehåll med sina bussresor till 
Stockholm. De kommer dock 
att starta upp dessa den 26/2 
igen. Håll utkik på deras 
hemsida för uppdaterad 
information och bokning. 

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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