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Månadsblad 
 

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 

Kontaktuppgifter till EKAF, numera går det att ringa EKAF på 
telefon 016-710 24 60, vardagar mellan kl. 08.00-15.00. 

EKAF har skänkt handdukar, ca 250 st till Pingstkyrkan/kommunens 
konvoj med förnödenheter som gått till folket i Ukraina. 

Val i Migrationen, medlemmar som deltar kan numera välja att 
skänka pengar till en, av EKAF utvald, välgörenhetsorganisation. 
Denna månad skänktes pengarna till Röda korset. 

Pågående aktiviteter 

PerformiQ Life, du har väl inte missat Hälsoboost som EKAF gör i 
samarbete med PerformiQ Life? Du får tillgång till alla deras pass, 
föreläsningar med mera. Medlemskostnad 100 kr för 2022.  
Nytt race startar den 27 maj, kostnad 19 kr. 

Stockholmsresor, vi har utökat med bussturer även under juni och 
juli, se datum och anmäl dig på hemsidan. 

Åvarvet 28 maj, EKAF-medlemmar som anmält sig till loppet har 
möjlighet att få tillbaka 50 kr av anmälningsavgiften. Skicka en 
kopia på kvittot till ekaf@ekilstuna.se så återbetalas det via din lön. 

 

Kommande aktiviteter 

Race med PerformiQ Life, 
start den 27 maj, temat är 
rörelsemotivation.  
Läs mer om hur du anmäler 
dig till PerformiQ Life. 

Föreläsning 21 september 
med Monika Björn, 
författaren, klimakteri-
aktivisten och tränings-
profilen som gjort klimakteriet 
till ett rykande hett (!) ämne, 
med både humor och allvar. 
Mer information kommer. 
 

 

Samarbetspartners 

Hjalmars sommarkarameller, 
Tuna Trafik erbjuder rabatterat 
pris till föreställningen lördag 
den 16 juli och 23 juli.  
Läs mer och anmäl er på Tuna 
Trafiks hemsida. 
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