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Nu är den första riktiga höstmånaden här och det är fullt utbud av aktiviteter hos EKAF. 
Tveka inte att anmäla er! 

 

             Nu är EKAF utmaningen, miljö- & hälsoutmaningen, i full gång. Startade måndagen 
den 17 september och pågår fram till 28 oktober. Stärk teamkänslan, hälsan och miljön! Poäng 
samlas genom hälsosamma och miljövänliga val i vardagen – allt från vardagsmotion till hårt fys-pass 
räknas. Hälsosamma val som att äta vegetariskt, avstå från sötsaker eller att sopsortera eller att ta 
med egen påse när du handlar. Du får även pluspoäng om du deltar på en föreläsning och på de 2 
olika studiebesöken. Läs mer nedan. Ingen föranmälan krävs men du måste skriva ut eran 
deltagarblankett från www.ekaf.nu På hemsidan kan du även läsa om hur mycket poäng 
du får för respektive val du gör. Lagledaren ansvarar sedan för att blanketten är summerad för 
alla deltagare och inskickad till EKAF,s kansli senast 1 november. Deltagarkorten för varje vecka läggs 
ut när veckan innan är påbörjad. Finns även en blankett för att sammanställa allas poäng på. 
 

              Onsdag 31 oktober kl 17:30 är det dags för ännu en höjdarföreläsning hos  
               EKAF, då kommer Aron Andersson till Eskilstuna Teater och föreläser med  

                   temat ”Ju coolare mål desto coolare resa-Att vända motgång till framgång”. Redan  
                  vid 25 års ålder har Aron Anderson hunnit med att få cancer fyra gånger, vara med på fyra    
      Paralympics i tre olika sporter, vinna 10 JVM guld i friidrott och bli den förste man någonsin att bestiga  
      Kebnekaise i rullstol. Sagt om föreläsningen: ”Det bästa, mest tänkvärda och berörande föredrag vi  
      haft under de 10 år som jag varit med." ”Får du förmånen att lyssna på Aron så gör det!”  
      Pris: 100 kr EKAF medlem & 250 kr övriga. DU som chef som vill bjuda dina anställda på  
      detta betalar endast 100 kr/deltagare oavsett EKAF medlem eller ej. 
 

              Vi kommer att besöka Lilla Nyby, tisdag den 2 oktober kl 13:30 för en guidad tur i  
              samband med utmaningen. Du får under eftermiddagen svar på bland annat:       
              Hur sorteras våra sopor? Vad görs egentligen på en återvinningscentral? Och hur mycket   
  sopor slänger vi i Eskilstuna varje år? Även det är Gratis för alla som deltar i utmaningen &  
  20 kr för övriga. Guidningen tar ca 1 ½ timme. 
 

                    Tyvärr så är det redan fullt på bussen till Ullared den 19 oktober. För er som fick plats  
       så är det avresa kl 02:00 från busstationen. 

 

             Även i år så ska det arrangeras Hälsoveckor. Den uppmärksamme har säkert sett Rolf   
             Carlsons inlägg på internportalen Det blir alltså vecka 45 & 46, 5-18 november. Schemat  
        kommer att läggas ut både på internportalen och EKAF,s hemsida så fort det är klart.  
        Som vanligt får du chans att prova på olika friskvårdsaktiviteter, de flesta gratis och det kommer   
       även att bli föreläsningar med teman om hälsa. Mer info kommer inom kort. 
        

          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! 
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              Fredag den 11 januari kl 19.30 är det dags för årets uppsättning av  
               Eskilstunarevyn för EKAF. I år så firar Eskilstunarevyn 30 år så det blir en  
              jubileumsföreställning. Du som är EKAF medlem får köpa obegränsat antal biljetter men  
                bara 1 till medlemspris, övriga biljetter till icke medlemspris men även icke  
                medlemsbiljetterna är under ordinarie pris. Pris: 295 kr EKAF medlem & 350 kr icke 
medlem, ord.pris är 410 kr + ev förköpsavgift. OBS! Onumrerade platser och bindande 
anmälan. Först till kvarn gäller och bokning via www.ekaf.nu 

 
         Det finns fortfarande biljetter kvar till ”Nya hyss med Hjalmar & gänget”, lördag den 20   
         oktober. Följ med på en helkväll till Bruksteatern i Brevens Bruk, i samarbete med Tuna  
         Trafik, lördag den 20 augusti med avresa kl 15:15 från busstationen.  
         PRIS: EKAF medlem 1 190 kr & icke medlem 1 290 kr.   
   I priset ingår bussresa tur och retur, 3-rätters middag (ej dryck) och inträde till teatern.      
   Maten serveras kl 17:00 och föreställningen börjar kl 19:30. 
 

               Vi fortsätter med shoppingresorna till Stockholm i samarbete med Tuna Trafik även  
               under hösten. Följande datum är bokningsbara under oktober: 6/10, 13/10, 20/10 & 27/10.  
       Kostnad: 80 kr EKAF medlem och 120 kr icke medlem. Du förbokar din plats via EKAF,s   
       hemsida. 
 

                   Daniela på Dinbalans yogastudio erbjuder dig att prova på yoga 1 valfri vecka   
        under hösten för endast 350 kr. Gäller endast nya elever. Bokning av plats via 076-297 72 46.  
       Betalning sker på plats på studion på Gränsgatan 22 D. 
 

                 Årets EKAF kväll blir måndagen den 12 november mellan kl 17:00-19:00 i  
                  SeniorCentrums lokaler i Vakteln. Entré kommer att bli mittemot infarten till Vildsvinets  
        parkeringshus, vi kommer att märka ut entrén eller stå med personal vid ingången. Som vanligt  
        är alla våra samarbetspartners inbjudna och kommer att närvara med olika erbjudanden och  
        aktiviteter under kvällen. Vi kommer att uppdatera hemsidan med vilka som kommer att närvara.  
        Som vanligt blir även försäljning av biobiljetter till reducerat pris, i år kan vi subventionera   
         biobiljetterna ända ner till 75 kr/st , max 6 biljetter/medlem till det priset, sedan  
        ord.pris. Uppvisande av ditt EKAF kort krävs för att få handla gäller som vanligt. Det   
         blir även prisutdelning för EKAF Utmaningen och höstens migrationsdragning under  
         kvällen. 
 

                         Torsdag den 18 oktober är det dags för ytterligare en Prova på i Padel. Du  
                        kan välja mellan 2 tider, kl 17:00 eller 18:00. Vi träffas ute vid Profeel Padel Center så     
                        får vi låna 3 banor under dessa 2 timmar. Pris: 30 kr/person och då ingår racket  
         & bollhyra, ord.pris 360 kr/bana. Föranmälan via www.ekaf.nu senast den 11 oktober och från  
        det datumet är anmälan bindande. 
 

                        EKAF,s kansli kommer att vara helt stängt på grund av semester från tisdag den  
                     9 oktober och fram till och med tisdag den 16 oktober. 
 

”Livet är som en kontorsstol – det 

gäller att ha rätt inställning.”  

                                                                                                                 / Okänd   
 På återhörande! 

Mvh Tina 

EKAF 
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