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Sköna maj välkommen Hoppas vi får många fina dagar att vistas ute i nu. Känns som 
det behövs efter en låååååång vinter. 

 

                 Du kan fortfarande köpa säsongskort till Parken Zoo via EKAF. Absolut sista dag  
                  att boka dina kort är den 30 maj. Priset som gäller nu är 600 kr barnkort 
                  och 750 kr vuxenkort. Max 5 kort/medlem. Från och med nu så lämnas er 
beställning till Parken Zoo varje torsdag morgon så du kan hämta dina beställda Parkenkort i Parken 
Zoo,s gästservice från helgen efter, de öppnar dock inte förrän 10 maj. Du måste visa upp 
legitimation + ditt EKAF medlemskort vid uthämtande av dina kort. 

 

      EKAF i samarbete med Tuna Trafik erbjuder dig att åka med på alla Tuna Trafiks  
      shoppingresor till Stockholm under våren till reducerat pris. Följande datum går att  
      boka upp sig via EKAF,s hemsida: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 och 9/6. Nu till priset 
av 80 kr för EKAF medlem & 120 kr för icke medlem. Platserna måste förbokas via EKAF,s 
hemsida. Begränsat antal platser. 
 

           Lördag 26 maj kl 13:00 är det dags för årets upplaga av Å-loppet. I år start   
          och mål i Stadsparken (vid gamla scen) och i år springer man en ny bansträckning på 
2 varv på drygt 5 000 meter. Även i år så får du som är EKAF medlem 50 kr rabatt på 
startavgiften om du anmäler dig på följande sätt: Gå in via www.a-loppet.se Klicka på 
Anmälan – Företagsanmälan eller gå in direkt via 
http://www.aloppet.se/anmalan/foretagsanmalan 

 Ange företag – Välj EKAF-Eskilstun Kommun Anställdas Fritidsförening i dropdown menyn 
 Ange ekaf2018 som lösenord  
 Fyll i personnr och sedan övriga uppgifter på följande sida 

Betalsätt sker via löneavdrag (eller kontant till EKAF) även om det står Faktura 
under Betalsätt. Det är EKAF som betalar för alla via faktura sedan. 

 

                 I samband med Å-loppet så bjuder Friskis&Svettis in till 3 gratis pass för alla EKAF  
                medlemmar som ska springa Å-loppet. Tisdag 1/5 kl 17:30 löpning kvalitet,  
                Torsdag 3/5 kl 17:30 löpning distans & Söndag 6/5 kl 11:00 Cirkelfys. Anmälan via mail  
         till linda@eskilstuna.friskissvettis.se 
 

                         Nordic Wellness har öppnat ny anläggning i Tuna Park. I samband med det så  
         bjuder de in alla EKAF medlemmar till gratis prova på dagar 25 – 27 maj, både i City och  
          Tuna Park. Fortfarande gäller 30% rabatt på ordinarie priser men nu får du 2 klubbar till priset  
          av 1. Priser 258 kr Guld Eskilstuna & 279 kr Guld +Eskilstuna. Startavgift på 249 kr samt   
          nyckelarmband på 199 kr tillkommer. 
 

     Vi fortsätter att spela innebandy i Fristadsskolans nedre gymnastiksal, måndagar  
     mellan kl 17:00-18:00. Bara att dyka upp själv eller tillsammans med en kollega, killar,  
     tjejer, alla är välkomna. Medtag egen klubba så kör vi. Gratis. 
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            Även i år så har du som är EKAF medlem rabatterat pris på Smedernas 
     hemmamatcher. Första matchen är den 8 maj. Du som är EKAF medlem får gå på  
     deras hemmamatcher med 15% rabatt, vilket innebär att du betalar 170 kr (istället för  
     200 kr). Du behöver bara visa upp ditt EKAF medlemskort i entrén. 
 

      Du som är EKAF medlem får även i år 50 kr rabatt på AFC Eskilstunas alla  
       hemmamatcher i Superettan. Du behöver bara ta med ditt EKAF medlemskort och  
       visa upp det i kassan när du köper biljett. 
 
                Lördag 12 maj kl 19:00 kommer Keyyo till Lokomotivet föreställningen     
                 ”Ryssen kommer”. Keyyo är känd från bl a Youtube, Morgonpasset och    
                  Talang. Keyyo sammanfattar sitt unga liv fram till nu, genom att bjuda in till 
föreställningen ”Ryssen kommer”. Då kommer vi även få veta hur artistnamnet Keyyo kom till 
när hon var åtta år gammal men också varför hennes dagisfröknar gav henne smeknamnet 
”zvezda blin” (jävla stjärna) och mycket, mycket mer. ”Ryssen kommer” är en föreställning 
fylld av humor, värme och show samt ärliga och personliga berättelser från uppväxten. Du 
som är EKAF medlem får 100 kr rabatt på föreställningen om du bokar via denna 
länk. Se även EKAF,s hemsida för bokning. Begränsat antal platser. 
 
                       Som vi meddelat tidigare så blev det snabbt slutsålt till både Let´s    
                      Dance & Wallmans som går av stapeln fredagen den 4 maj. Avresa kl   
                       16:00 för Let´s Dance deltagare och kl 16:15 för Wallmans deltagare  
                     från busstationen för båda resorna. 
 

           Onsdag 30 maj kl 17:00 kör vi en guidad stadsvandring, ”En historisk  
           vandring i Munktellstaden”. Vi startar vid Rothoffsvillan i Rothoffsparken. 
Den store entreprenören och innovatören Johan Theofron Munktell, vem var han? Vad byggde 
han upp i Eskilstuna? Vad blev han känd för? Vad slog hans hjärta extra för? Vedpengar, vad var 
det? Och hur var det med midsommarfirandet? Följ med på den här vandringen i entreprenörens 
fotspår då, nu och framåt. Kostnad: 30 kr men om inte ev återbud meddelas så tas en 
avgift på 70 kr ut. Bindande anmälan. 
 

             Till sist så vill jag meddela att kansliet kommer att vara helt stängt måndag 30 april  
            (klämmåndag innan 1 maj) och även fredag den 11 maj samt tisdag 8 maj på 
förmiddagen på grund av en utbildning. 

  
 
    

Det jag hör, det glömmer jag. Det jag ser, det 

kommer jag ihåg. Det jag gör, det förstår jag. 
                                                                                                                                                                   Kinesiskt ordspråk 

 
 

 
På återhörande! 

Mvh Tina 

 

EKAF 
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