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Kommande aktiviteter 

EKAF kväll 14/11.  

Kvällen blir inte fysisk i år utan vi erbjuder istället att under dagen 

(Kl. 08.00-20.00) köpa biobiljetter till ett ytterligare reducerat pris. 

Läs mer. 

Julmarknad i Skultuna mässingsbruk 19/11.  

Vi åker buss och går på julmarknad mellan kl. 11.00 – 15.00.  

Läs mer. 

Sällskapsresan med Scenknuten 26/11 kl 19.30 

Över 3000 biljetter har sålts till Musikalen Sällskapsresan!  EKAF 

har fått ett erbjudande om rabatterat pris 270 kr, vid bokning 

använd kod EKAF22.  

Boka här 

Blomsterdemo 7/12 (fulltecknad) och 8/12 (några platser kvar) 

Tema för kvällen är advent och jul.  

Läs mer. 

Eskilstunarevyn ”Ett självklart val” 13/1 2023 

Musik, sång och skratt – ta med dig en vän, gå med familjen 

eller varför inte ge bort i julklapp. 

Läs mer. 

Information från styrelsen 

Höjning av priset på biobiljetter,  

Nytt pris är 115 kr/st och gäller f rom 1/11, max antal biljetter är 

10 st/medlem och månad. OBS! Den 14/11 kan du köpa 

biobiljetter billigare i samband med EKAF-kvällen, läs mer. 

Kansliet stängt 21/11-9/12, ingen leverans av biobiljetter under 

perioden och mejl hanteras efter periodens slut. 

 

 

Föreningens mål är att främja 

medlemmarnas fysiska och 

psykiska utveckling genom att: 

• Stimulera och inspirera 

medarbetarna till en aktiv 

fritid 

• Öka trivseln och arbets- 

glädjen 

• 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 
  

Stående erbjudanden 

Bussresor till Stockholm, se 

datum och anmäl dig på 

hemsidan.  

Samarbetspartners 

Ni missar väl inte erbjudanden 

från våra samarbetspartners? 

Kika i förmånsbladet för att se de 

erbjudanden som finns. 
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