INFORMATION

2019-04-30

Oj, redan maj månad Härligt med lite värme och ljusare dagar. Passa på att delta i
EKAF,s aktiviteter men tveka inte att anmäla er, en del av aktiviteterna har rykande
åtgång på platserna.
Du som är EKAF medlem kan fortfarande köpa Parken Zoo kort till reducerat pris.
Fram till och med den 8 maj så kan du beställa dina parkenkort via
www.ekaf.nu priset är nu 600 kr för barnkort & 750 kr för vuxenkorten. Kort bokade
mellan 23 april & 30 april hämtas ut tidigast den 4 maj. Kort bokade mellan 1 maj & 8 maj hämtas
ut mellan 9-12 maj. OBS! 12 maj är absolut sista dag att hämta ut era beställda kort i
Parken Zoo. Medtag ditt EKAF medlemskort.
Som vi meddelade redan i aprilbladet så tog biljetterna till Let´s Dance den 10
maj slut på rekordtid även i år. Så vi kan inte erbjuda några fler platser dit denna gång.
Dags att anmäla sig till Å-loppet som i år går lördagen den 25 maj
med start kl 15:00 i Stadsparken. Du som är EKAF medlem betalar
250 kr (ord.pris 300 kr). Anmälan ska ske via Å-loppets hemsida under Företagsanmälan och där
ska du ange kod ekaf2019 för att logga in. Betalningen sker via löneavdrag från EKAF även om
det står att betalningen sker via faktura. Det är EKAF som betalar för alla medlemmar via faktura.
Lördag den 25 maj åker vi upp med en buss till Nationalmuseét i Stockholm.
Buss avgår från busstationen kl 9:30 och går hem igen kl 16:15. Nu är det fritt att
boka fler än 2 biljetter/medlem för den som önskar. Kostnad: 50 kr EKAF medlem &
160 kr icke medlem.
Vi har även klart med rabatt på biljetter till BAO,s (Benny Anderssons Orkester)
konsert med Helen Sjöholm & Tommy Körberg i Sundbyholm, torsdag den 1
augusti. 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
Vi måste tyvärr meddela att det även är fullt till glasfusingen hos Sensus, måndag den
6 maj kl 18:00. Så vi kan inte erbjuda några fler platser dit denna gång.
Vi fortsätter att spela Innebandy i Fristadsskolans nedre gymnastiksal på
Måndagar mellan kl 17:00 -18:00. Alla kan vara med, både killar och tjejer, medtag
bara egen klubba. Gratis!
Även shoppingresorna till Stockholm i samarbete med Tuna Trafik rullar på. Fram till
och med lördagen den 15 juni kan du boka in dig via www.ekaf.nu om du vill åka med.
Pris: 80 kr EKAF medlem & 120 kr icke medlem. Buss avgår från busstationen kl 8:30
och går hem igen kl 16:30 från Mall of Scandinavia och kl 17:00 från Hotell Sheraton.
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Du kan gå på AFC,s hemmamatcher under maj månad till rabatterat pris. Du får
50 kr rabatt i kassan mot uppvisande av ditt EKAF medlemskort. Matchdatum
under maj månad är 11/5 mot Falkenberg & 18/5 mot Helsingborg.
Du kan även gå på Smedernas hemmamatcher i Speedway till reducerat pris i år. Datum
för maj är: 14/5 & 28/5. Du betalar 170 kr istället för 200 kr i kassan mot uppvisande av ditt
EKAF medlemskort.
Från 1 maj kan du även spela bangolf i Vilsta till reducerat pris. Du visar bara upp ditt
EKAF medlemskort så får du och 1 medspelare spela för 40 kr/person, ord.pris 60
kr/person. Mer info om öppettider mm på www.eskilstunabangolf.se Eskilstuna Bangolf tipsar
även om att om du vill köpa medlemskap i klubben så gäller friskvårdsbidraget via ePassi.
Tyvärr så blir det ingen info-träff för nyanställda i Stadshuset den 2 maj på grund av
för få anmälda. Vi hoppas att vi kan erbjuda detta vid ett annat tillfälle längre fram.
Nu är flytten av EKAF,s kansli nära…Jag kommer att flytta måndag den 6 maj, så
under hela måndagen är kansliet stängt.
Under maj månad så kommer EKAF kansli att vara helt stängt vid flera tillfällen på
grund av semester, planeringsdagar, Kick-off, seminariedag, flytt mm. Följande datum
kommer kansliet att vara helt stängt: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20 & 31 maj.
Dessutom så kommer jag bara att vara tillgänglig sporadiskt under fredag den 3 maj då
jag kommer att vara på MunktellArenan och packa det sista. Eventuellt så är det också
stängt delar av torsdagen den 9 maj beroende på när flyttlasset går på måndagen den
3 maj.

Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre
tråkigt, när ingenting roligt väntar.
Källa: Magnus von Platen
På återhörande!
Mvh Tina
EKAF
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