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                  INFORMATION2019-03-01 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mars månad gör entré och det är inte utan att man känner att våren är lite på väg Dagarna  
blir allt längre, fåglarna kvittrar och i slutet av månaden är det dags att ställa fram 

klockorna till sommartid, härligt! 
 

            Vi kan börja med att glädja alla med att vi även i år kan erbjuda reducerat pris på Parken  
           Zoo säsongskort till alla EKAF medlemmar. Om du beställer senast den 24 mars så 
är priset 530 kr för barnkort & 720 kr för vuxenkort. Då kan du hämta ut dina beställda kort i 
Parken Zoo,s gästservice 27 & 28 mars mellan kl 12:00-18:00. Beställer du efter den 24 mars så är 
priset 600 kr för barnkort & 750 kr för vuxenkort (ord.pris är 650 kr barnkort & 930 kr 
vuxenkort). Dessa kort kan du hämta ut i Parken Zoo tidigast den 4 maj när Parken Zoo öppnar för 
säsongen. Kort bokade från 2 maj kan hämtas ut tidigast 11 maj. All betalning sker på plats i 
Parken Zoo mot uppvisande av ditt EKAF medlemskort mot kontant eller kortbetalning.  
All bokning sker via www.ekaf.nu Absolut sista bokningsdag är den 8 maj och sista dag att 
hämta ut era bokade kort är den 12 maj.  
 

               Ullaredsresan den 23 mars blev som vanligt full rekordsnabbt, så tyvärr kan vi  
               inte erbjuda någon mer plats där. 

                          Detsamma gäller resan till Trädgårdsmässan den 23 mars, den blev också  
               fullsatt snabbt. 
 

         Vi fortsätter att köra på med shoppingresorna till Stockholm under våren i samarbete  
         med Tuna Trafik. Klara datum är: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 27/4, 4/5, 
11/5, 18/5 & 25/5. Buss avgår från busstationen kl 8:30 dessa datum och går hem igen kl 
16:30 från Mall of Scandinavia och kl 17:00 från Hotell Sheraton. Pris: 80 kr EKAF medlem & 120 
kr icke medlem. Platserna bokas via www.ekaf.nu under anmälan till aktiviteter.  
OBS! Den 6/4 kan du kombinera shopping på Mall of Scandinavia med att se fotbollslandskampen 
mellan Sverige-Tyskland på Friends Arena, matchstart kl 13:45. Du kan enkelt boka din 
matchbiljett via  länken här: 
https://ticket.friendsarena.se/eSROSite400/SvFF/svSE/events/tr%C3%A4ningslandskamp%20damer%
20sverige%20-%20tyskland%202019/2019-4-6_13.45/friends%20arena?hallmap 

 

           EKAF hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte, torsdag den 14 mars kl      
           18:00 i Stadshusets café. Vi bjuder på paj så ange ev allergi vid anmälan som ska ske till 
www.ekaf.nu under Anmälan till aktiviteter, senast 11 mars. * Motioner ska var EKAF tillhanda 
senast den 7 mars * Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på EKAF,s kansli och hemsidan från 
den 28 februari.  

          
                Kom och lär dig grunderna i skidteknik med 4active, måndag den 11 mars kl  
                 16:30-18:30 vid Vilsta konstsnöspår. Du får under 2 timmar lära dig mer om: 
• De olika växlarna i klassisk skidåkning – saxning, diagonal, stakning med frånskjut, stakning samt 
utförsåkning • Tips på fortsatt träning • Info om utrustning och material. Kostnad: 150 kr men om 
inte ev återbud meddelas så tas full avgift ut = 300 kr. Anmälan till www.ekaf.nu senast den 5 mars. 
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                       Kom och se farsen ”Hotelliggaren” med Scenknuten på Eskilstuna Teaters lilla  
                         scen. Erbjudande till alla EKAF medlemmar att boka biljetter till reducerat pris via  
                         länken https://www.nortic.se/dagny/event/20277 Där kommer du till en 

bokningssida där du kan välja mellan 4 olika datum: 9, 16, 23 & 30 mars, kl 15:00 alla 
tillfällena. I rutan där det står ”För dig med kampanjkod” så skriver du in EKAF, så får du 
det rabatterade priset, 250 kr/biljett. 

 

            Fredag den 1 mars kl 19:00 kommer Dan Hylander, Py Bäckman & Janne Bark  
            till Eskilstuna Teater för en konsert. Du som är EKAF medlem får köpa biljetter för   
           295 kr + bokningsavgift 15 kr (ord.pris är 395 kr +bokningsavgift). Du köper dina 
biljetter genom att maila till Erbjudande@biljettpartner.se sedan får du biljetter och 
faktura i vänande mail. Konserten fick stående ovationer vid premiären i oktober. Nyskrivna 
alster blandas med klassiker från 80- och 90-talet samt framåt. 
 

                Det blir 2 nya tillfällen med Blomsterdemo hos BlomsterVerkstaden, Drottning- 
                 gatan 7, den 9 eller 10 april. Vi börjar kl 18:15 båda gångerna och håller på fram till ca  
                20:15. Som vanligt är det utlottning av priser samt special erbjudanden under kvällen.   
       Pris: 60 kr men om inte ev återbud meddelas så tas full avgift ut=160 kr. 

 
 

     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! 

 

                      Nu har vi klart med samarbetet med NumberOneGym på Kungsgatan 81. Du som är  
                  EKAF medlem får träna för 319 kr/månad, ord.pris är 399 kr/månad. För mer info om  
                  NumberOneGym gå in på deras hemsida www.numberonegym.se eller ring dem på  
                  016-13 11 11. 
 

                                     EKAF har även ett nytt samarbete med Färghuset/Nordjö Idé & Design       
                             på Nystrandsgatan 2. Hos dem får du som är EKAF medlem 25% rabatt på 
färg och spackel & 15% rabatt på tapeter, målningsverktyg, slipmaterial, lim & klister 
samt tejp & remsor. Du  behöver bara visa upp ditt EKAF medlemskort! 
  

            EKAF,s kansli kommer att vara helt stängt 8, 11 och 22 mars.  
 
 
     

På återhörande! 
Mvh Tina 

 

EKAF 

Nog finns det mål och mening i 

vår färd - men det är vägen, som  

                är mödan värd.        / Karin Boye 
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