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Nu drar höstterminen igång på allvar, hoppas sommaren har varit bra för er och att ni har 
laddat på era batterier. Vi vet i dagsläget inte riktigt hur det kommer att se ut med 

aktiviteter hos EKAF, vi fortsätter att följa FHM råd och rekommendationer så vi får helt 
enkelt avvakta och se. Men håll koll på vår hemsida där vi uppdaterar så fort det händer 

något. 
 

        Vi börjar med att informera om föreläsningen ”Kul på jobbet” med Jan Bylund som är  
        måndag 2 november kl 17.30 i S:t Eskils aula (ingång endast från Gymnastikgatan). I 
den här föreläsningen tar Jan upp saker som självförtroende, att lära känna sig själv i andras ögon 
och få bekräftelse. Jan säger själv att det är något som alla kan behöva ”innan teambuildingen”. 
Jan Bylunds styrka är att kunna leverera längs hela skalan, från hysteriskt rolig till en väl 
genomtänkt föreläsning. Pris: 100 kr EKAF medlem & 200 kr icke medlem. Bindande 
anmälan!  
OBS! Vi kan redan nu meddela att om föreläsningen inte går att genomföra med fler än 
50 personer i publiken pga covid19 så kommer föreläsningen ändå att bli av digitalt, så 
tveka inte att anmäla dig.  Biljetter bokas via www.ekaf.nu 
 

            Torsdag 24 september kl 16:00 anordnar vi åter en svamputflykt under kunnig    
           ledning av svampexperten Birgitta Arwidsson. Vi träffas vid raststugan i Vilsta (mot 
skidbacken) för att sedan bege oss ut i Vilsta skogen och leta svamp. Vi beräknas vara ute ca 2,5-3 
timmar (mörkrets inträde avgör), medtag gärna fikakorg till genomgången som hålls vid slutet av 
utflykten där du får tillfälle att fråga om de olika svamparna. Tänk på att meddela ev förhinder så vi 
inte behöver stå och vänta på någon i onödan! Gratis men föranmälan via www.ekaf.nu 
 

                  Konstjakten rullar på igen med 5 nya veckor, start vecka 35. 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 40, så håll 
koll på hemsidan www.ekaf.nu 
 

       Tuna Trafik fortsätter nu med sina shoppingresor till Stockholm. Buss avgår från      
       busstationen kl 8:30 och går hem igen kl 16:30 från Mall of Scandinavia och kl 17:00 från 
Hotel Sheraton. Pris: 90 kr EKAF medlem & 130 kr icke medlem. Du förbokar enkelt via 
EKAF,s hemsida som tidigare. 
 

         Vi fortsätter spela innebandy på måndagar kl 17:00 i Fristadsskolans      
          gymnastiksal. Alla kan vara med, killar & tjejer, medtag bara egen klubba. Gratis! 
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                Vi vet ännu inte om och när AFC och övriga lag kommer att få spela med publik     
                 men om och när det blir möjligt så har du som är EKAF medlem 50 kr rabatt på  
                 AFC,s hemmamatcher i Superettan. Visa bara upp ditt EKAF medlemskort i 
kassan. 
 

                    Om du inte tagit del av tips på sommarutflykter som vi lade ut till sommaren så är     
                det inte försent. Många av utflyktsmålen går jättebra att besöka även under hösten. Gå 
in på www.ekaf.nu och ta del av EKAF,s sommartips 
 

           Maria på Corporis kör en ny facebook-grupp, Tipp-Topp känsla som startade 24 
augusti och kör ända fram till 13 december. Du kan självklart hoppa på när som helst under 
resans gång. Kostnad: 299 kr för hela perioden och du går med genom att swisha 299 kr 
till 123 64 19 071 och maila en bild på ditt digitala medlemskort till maria@corporis.se 
Under perioden så ingår allt detta: 
• 50 stycken hälsosamma höst/vinter-recept såsom grytor, soppor, långkok och tacosvarianter 
• 3 stycken schemalagda onlinepass på bestämda tider, dessa pass ligger kvar ända till 13/12 så de 
går att köra när som helst och hur många gånger som helst fram till dess • 20 stycken färdiga 
passupplägg • Tävlingar och utlottning av bland annat corporis populära kostupplägg • Tips för en 
hälsosammare livsstil 
 

       Filmstaden förlänger giltighetstiden på sina biobiljetter ytterligare! Biobiljetter med    
utgångsdatum mellan 18 mars 2020 – 1 september 2020 gäller alltså nu fram till 2 december 2020. 
Dessutom så förlängs giltighetstiden med 3 månader på biljetter med utgångsdatum 
mellan 2 september 2020 – 30 juni 2021. 
 

     Padel Sports Club på Kungsgatan 72 är ny samarbetspartner till EKAF. De erbjuder alla  
     EKAF medlemmar rabatt vid bokning av bana på vardagar mellan kl 06.00-16.00. För bokning 
av bana hos Padel Sports Club så mailar du ditt namn och bild på ditt digitala medlemskort 
till peter@padelsportsclub.com eller ringer på 070-5988007 men du måste även visa upp ditt 
medlemskort när du kommer till hallen för att spela. Har ni inget Matchi-konto som används till 
bokningar på Cluben så kan ni kontakta Peter på ovan mailadress eller 070-5988007. Priserna finner 
ni på hemsidan och varierar mellan 30-90 kr beroende på vad ni väljer. 
 

                   Juryn har just utsett 3 vinnare i sommarens fototävling. De 3 vinnarna blev 1. Sari  
                Jansson 2. Hedvig Andersson 3. Katarina Andersson Vinnarna kommer att få varsitt  
               presentkort på Eskilstuna Innerstad inom kort, kontakta bara kansliet. Stort TACK till er alla  
         för fina bilder! 
 

                     EKAF kommer att vara helt stängt 17-18 september på grund av planeringsdagar.     
        Kansliet kommer som tidigare att vara obemannat till största delen men jag nås alla dagar under      
        ordinarie kanslitider på mail och telefon. 

”Vänta inte på speciella tillfällen. 

Fånga de vanliga stunderna och  

        gör dem extraordinära”.      /Orison Sweet Marden                                                                                                                                                                                                                                                                        
På återhörande! 

Mvh Tina 

EKAF 
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