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EKAF – Eskilstuna kommunanställdas fritidsförening 

Föreningens mål är att främja medlemmarnas fysiska och 
psykiska utveckling genom att: 

• Stimulera och inspirera medarbetarna till en aktiv fritid 
• Öka trivseln och arbetsglädjen 
• 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  

Information från styrelsen 

Årsmötet 16 mars, det var totalt 18 personer som deltog på mötet. 
Ändringar beslutades gällande styrelsen, sektioner och stadgarna, 
läs mer på hemsidan.  
Ny ordförande, Anna Lundblad 
Ny vice ordförande, Carina Gill 
Kontaktuppgifter och mer info finns på hemsidan. 

Ny föreningskonsulent, vi är glada att berätta att vår nya 
föreningskonsulent är Marianne Södergren! Hon har suttit i EKAFs 
styrelse under många år och kommer göra ett kanonbra jobb i 
föreningen! Marianne berättar mer på hemsidan. 

EKAF - en del av Korpen och KAF, när du är med i EKAF får du 
även tillgång till vissa aktiviteter som anordnas av Korpen och KAF 
(Kommunanställdas fritidsförbund). På hemsidan lägger vi upp 
vissa aktiviteter som de kan erbjuda utifrån detta medlemskap. 

Pågående aktiviteter 

PerformIQ Life, du har väl inte missat Hälsoboost som EKAF gör i 
samarbete med PerformiQ Life? Via detta finns möjlighet att lära 
sig mer om träning, kost, återhämtning, utföra digitala 
träningspass, utmaningar med mera. 

 

Kommande aktiviteter 

Ullaredsresa, lördag den 7 
maj åker vi till Gekås.  
Läs mer och anmäl er här 

Club After Dark, fredag den 
13 maj är det show i 
Stockholm.  
Läs mer och anmäl er här. 

Afternoon Tea, söndag den 
15 maj kan du fika gott på 
Jernbergska.  
Läs mer och anmäl er här.  

Hemberedskap, vi planerar 
att anordna ytterligare en 
kurs i hemberedskap under 
maj/juni, mer info kommer. 

 

Samarbetspartners 

På kommunens internportal 
finns Hälsowebben, kika gärna 
in där, sidan är ett stöd till 
självhjälp inom hälsa.  
Du kan t ex göra ett test för att 
se över dina levnadsvanor. 

Vi önskar er alla en riktigt härlig 
påsk! 
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