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Kommande aktiviteter 

Eskilstunarevyn ”Ett självklart val” 13/1 2023 
Ni har väl inte missat att EKAF har bokat en egen föreställning? 
Musik, sång och skratt – en härlig kväll helt enkelt! 
Ta med dig en vän, gå med familjen eller varför inte ge bort i 
julklapp. Läs mer. 

Information från styrelsen 

Valberedningen söker styrelsemedlemmar!  
Vill du vara med att påverka och planera för EKAF:s utveckling? 
Eller känner du någon som du vet skulle passa för uppdraget?  
Nomineringsblanketter och mer information kommer i januari 
inför årsmötet som sker i mars 2023. 

Funderar du på att börja träna eller göra andra aktiviteter som 
du mår bra av? 
Glöm inte att kika i förmånsbladet och se vad våra 
samarbetspartners erbjuder. 
(Avtalen är under uppdatering, fråga respektive företagare vad som 
gäller just nu så du får rätt prisuppgifter.) 

Har du önskemål, tips och ideér på aktiviteter under 2023? 
Lämna dina förslag här! 
 

Styrelsen vill tacka alla nya och gamla medlemmar för detta år 
som varit omvälvande på många vis - tack för er förståelse, 

tålamod och förtroende!  
 

Nu laddar vi inför ett nytt spännande år! 
 

~ Vi önskar er en riktigt god jul och gott nytt år! ~ 

 

 

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

• Stimulera och inspirera 
medarbetarna till en aktiv 
fritid 

• Öka trivseln och arbets- 
glädjen 

• 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   

Stående erbjudanden 

Bussresor till Stockholm, se 
datum och anmäl dig på 
hemsidan.  

Samarbetspartners 

Avtalen är under uppdatering för 
2023, mer information kommer. 
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