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                    INFORMATION 2018-03-29 

 
 
 
 
 
 

 

Påsken och vårmånaden april är i antågande. Hoppas nu att våren och värmen 
äntligen kommer Önskar alla medlemmar en riktigt GLAD PÅSK 

 

                 Du kan fortfarande köpa säsongskort till Parken Zoo via EKAF. Du bokar dina kort  
                  via EKAF,s hemsida men hämtar ut dem i Parken Zoo,s gästservice.  
                  Du kan boka mellan den 25 mars och fram till 30 maj, som är absolut sista dag   
                  att boka. Pris: 600 kr för barnkorten och 750 kr för vuxenkorten. Du kan hämta   
 dina kort i Parken Zoo tidigast 5 dagar efter din bokning men tidigast i början av maj när Parken Zoo   
 öppnar igen. Du får själv hålla koll på Parken Zoo,s öppettider. Max 5 kort/medlem. Du måste  
 visa upp legitimation + ditt EKAF medlemskort vid uthämtande av dina kort. 
 

          EKAF i samarbete med Tuna Trafik erbjuderr 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: 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 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. 
 

     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. 
 

                         Resan till direktsändningen av Let´s Dance i Frihamnen, fredagen den 4 maj  
                     med avresa kl 16:00 från busstationen blev fullsatt rekordsnabbt, så  
                       tyvärr inga platser kvar där. 

 
                  Måndag 16 april blir det ett nytt tillfälle att prova på att spela Padel. Vi        
                  träffas vid Profeel Padel Center, Folkestaleden 3. Du kan välja mellan 2 tider, kl 
17:00 eller kl 18:00. Pris: 50 kr och då ingår både racket och bollhyra. Föranmälan senast 9 
april via EKAF,s hemsida. 
 

               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. 
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                  Lördag 12 maj kl 19:00 kommer Keyyo till Lokomotivet med 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. 
 

                   EKAF har fått en ny samarbetspartner genom butiken Ordna & Inreda på  
                   Köpmangatan 50. Butiken säljer inredningsdetaljer och en del möbler från flera  
                  skandinaviska leverantörer som bl a Shepard, Artwood, PbHome och Housedoctor samt        
         Edblads populära smycken. I butiken finns också lite danska godsaker. Du som är EKAF medlem  
          får 10% rabatt mot uppvisande av ditt EKAF medlemskort. 

 

        Även i år så har du som är EKAF medlem rabatterat pris på Smedernas 
        hemmamatcher. 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. 
 

              Tyvärr så måste vi meddela att det är fullt till både Wallmans den 4 maj (avresa kl 16:15                                    
               från busstationen) och även till Prova på Dreja torsdag den 19 april kl 17:00 vid  
                Rademachersmedjorna. Vi hoppas kunna återkomma med dessa populära aktiviteter  
                längre fram. 
                    
                 På EKAF,s årsmöte den 13 mars togs beslut om lite stadgeändringar. I korta drag så 
innebär det att: 1. Årsmedlemsavgiften 150 kr dras på januarilönen från 2019, om du är  
  medlem sedan föregående år. Vid nytt medlemskap dras 150 kr den månad du anmäls som  
  medlem. Betalning endast via löneavdrag eller kontant betalning. 2. Medlemskapet i EKAF upphör  

          den dagen du säger upp ditt medlemskap eller den dag du slutar i Kommunkoncernen.                    
         Ingen återbetalning av medlemsavgiften sker.3. Uppsägning av medlemskap kan endast ske   
          skriftligen via mail till ekaf@eskilstuna.se senast 31/12 inför kommande år. OBS! Ej genom   
          att ta medlemskortet  i Cardskipper! 

     
         Till sist så vill jag påminna er om att jag har ändrade telefon & besökstider. Jag kommer   
         från och med nu sitta i stadshuset både på måndagar och fredagar, så under dessa 2 
dagar kommer jag bara att kunna nås via mail och telefon.  
Mina nya tider är enligt följande: 

Besöks och telefontider                                                          Endast telefon/mailtid 
Tisdag och Torsdag kl 07.00 - 12.00                                     Måndag kl 13:00 – 16:00 
Onsdag kl 13.00 - 17.00                                    Fredag kl 10:00 – 14:00 
 

Att inte ha blivit älskad är otur, att  

inte kunna älska – det är olycka. 
                                                                                                                                                                        källa: Albert Camus 

På återhörande! 
Mvh Tina 

EKAF 
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