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                  INFORMATION2020-02-28 

 
 
 
 
 
 

 

Mars månad gör entré, ljusare morgnar och kvällar, det är väl härligt? Dessutom går vi 
över till sommartid i slutet av denna månad 

 

                Lördag 28 mars åker vi upp med en buss till Trädgårdsmässan i Älvsjö igen. Buss  
                avgår från busstationen kl 9:00 och går hem igen kl 16:00. Kostnad: 160 kr EKAF 
medlem & 300 kr icke medlem och då ingår buss t o r samt entrébiljett. Anmälan som görs via 
www.ekaf.nu är bindande från den 16 mars. 
 

                  Vi måste tyvärr meddela att båda Ullaredsresorna är fullsatta, alltså både dagsresan  
                 den 14 mars och övernattningsresan den 20-21 mars. Dessutom så är Ullaredsresan via  
                 TunaTrafik, som skulle ha gått den 29/2 inställd p g a för få anmälda. 
 

              Det gäller även Mamma Mia resan den 14 mars. Ni som fick plats ska vara på  
              Busstationen kl 11:00 för avresa till Tyrol. 
 

             Föreläsningarna med fika by Anna om ”Antiinflammatorisk kost full av bakterier”  
              blev också fyllda väldigt snabbt. Vi hoppas kunna återkomma med något liknande längre  
              fram då detta verkar vara mycket populärt. 
 

                     Alla EKAF medlemmar hälsas hjärtligt välkomna på årsmöte i Stadshusets café,  
                     onsdag 11 mars kl 18:00. Föranmälan måste ske senast den 6 mars för att vi ska hinna  

               beställa pajer till kvällen. Motioner ska vara EKAF tillhanda senast 4 mars. Handlingar till 
årsmötet finns tillgängliga på EKAF,s hemsida och på EKAF,s kansli. Varmt välkomna! 
 

                 Nu har du chansen att vinna 2 teaterbiljetter igen! Denna gång är det till ”Pappa,  
                  make och krigsförbrytare” på Eskilstuna Teater den 9 mars kl 19:00. Du   
                  anmäler ditt intresse via EKAF,s hemsida och så får du veta den 6 mars om du är den 
lyckliga vinnaren. Om du inte skulle vara det så går det bra att köpa biljetter via Tickster eller på 
plats på spelkvällen, telefon 070-512 47 15, 1 timme  innan föreställnig för 125 kr/st. Läs mer om 
föreställningen på  
https://www.riksteatern.se/forestallningar/pappa-make-och-krigsforbrytare/202003091900-88398L 
              
             Den sceniska kören Resonans har en föreställning, ” Let´s connect” på Eskilstuna  
              Teater lördag 21 mars kl 19:00. Är du intresserad av att gå så säljs biljetter via  
              Hallberts Salong på Fristadstorget via swishbetalning, pris: 150 kr vuxna & 50 kr barn t o m 
15 år. 
 

                Vi fortsätter med Shoppingresorna till Stockholm under hela våren med undantag av  
                långfredagen. Buss avgår från busstationen kl 8:30 och går hem igen kl 16:30 från     
                   Mall of Scandinavia och kl 17:00 från hotell Sheraton. Resorna måste bokas senast  
           onsdag för kommande lördag på www.ekaf.nu Nytt pris blir 90 kr EKAF medlem & 130 kr  
           övriga. 
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                Vi fortsätter att spela Innebandyn i Fristadsskolans nedre gymnastiksal  på  
                 måndagar mellan kl 17:00-18:00. Alla kan vara med, både killar & tjejer. Ta med egen   
                 klubba så spelar vi och har kul. Gratis! 
 

                 Vi kan nu glädja er med att det kommer att bli en bussresa upp till Golden Hits och  
                 showen ”House of fun”, fredag den 15 maj. Vi har dock inte klart med pris så vi 
återkommer efter den 12 mars och lägger ut mer info på hemsidan. Men är du intresserad så planera 
redan nu in det datumet och håll koll på www.ekaf.nu I resan kommer det att ingå buss t o r, show 
med platser i guldnivå, 3-rättersmiddag, garderob, karaoke & nattklubb. 
 

                  Till sist så kan vi meddela att du som är EKAF medlem får rabatterat pris på  
                  säsongskort till Parken Zoo även i år. Första deadline är den 7 april och då är  

               priset extra rabatterat om du beställer senast det datumet. Priset då är 530 kr för 

barnkort & 720 kr för vuxenkort. Beställer du efter 7 april så är priset 600 kr barnkort & 750 kr 

vuxenkort (ord.pris 650 kr barnkort & 930 kr vuxenkort).  
Det är olika deadlines för att hämta ut korten, boka senast 19 mars - hämta ut 23 mars - 27 
mars kl 11:00 – 18:00, boka senast 26 mars - hämta ut 30 mars - 3 april kl 11:00 – 18:00 
boka senast 7 april - hämta ut 9 april – 10 april, 11:00 – 18:00.  
Kort bokade efter 7 april (till ett högre pris) kan hämtas ut tidigast 1 maj när Parken Zoo öppnar 
för säsongen. OBS! Kort måste bokas senast torsdag för att kunna hämtas tidigast till helgen 
efter. Sista beställningsdag 15 maj & allra sista uthämtningsdag är 30 maj för kort bokade 
efter 7 april! Säsongskorten hämtas ut i Parken Zoo,s gästservice mot uppvisande av ditt EKAF 
medlemskort. 
 

Vi kan meddela att vi jobbar för att få till en ost & vinprovning och Prova på i Padel så håll koll på 
hemsidan 

 

            Sedan så vill jag meddela att EKAF,s kansli kommer att vara helt stängt onsdag-
fredag 4-5 mars för då är jag i Stockholm på utbildning,”Offentlig Administration”, så 
under dessa dagar besvaras inga mail eller telefonmeddelanden. På fredagen den 6 mars så kommer 
jag att besvara mail och telefonmeddelanden men är troligtvis inte på plats på kansliet.  
På fredagen den 20 mars är inte heller kansliet bemannat eftersom jag är med på 
Ullaredsresan. 
 

 

 

Du måste leva i en attityd av 

tacksamhet. Det är nyckeln till ett  

liv av rikedom och lycka.                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       / Sir John Templeton 
På återhörande! 

Mvh Tina 
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