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                  INFORMATION2018- 

 
 
 
 
 
 

 

April månad och sommartiden är här, det låter väl härligt?! Bästa tiden om du frågar mig, 
nu har vi en härlig tid framför oss. Hoppas att vi får njuta av en härlig vår och kanske lite 

skön påsk ledighet så småningom!  
 

           Vill börja med att meddela att EKAF,s kansli är på gång att flytta tillbaka till  
            Stadshuset på heltid. Jag vet i dagsläget inte exakt datum men troligtvis i slutet av  
            april. Jag kommer att lägga ut info på hemsidan när det är aktuellt för då kommer 
kansliet att vara stängt 1 dag. Kommer att sitta på nb bakom receptionen i stadshuset (där jag 
satt tidigare för ett antal år sedan), jag kommer att behålla samma kanslitider som tidigare, se 
hemsidan och längst ner på detta blad. 

 

          Du som är EKAF medlem kan fortfarande köpa Parken Zoo kort till reducerat pris. Fram   
          till och med den 8 maj så kan du beställa dina parkenkort via www.ekaf.nu Priset 
är nu 600 kr för barnkort & 750 kr för vuxenkorten. Kort bokade mellan 25 mars & 22 april 
hämtas ut i Parken Zoo,s gästservice 25 eller 26 april mellan kl 12:00-18:00. Kort bokade mellan 23 
april & 30 april hämtas ut tidigast den 4 maj. Kort bokade mellan 1 maj & 8 maj hämtas ut mellan 9-
12 maj. OBS! 12 maj är absolut sista dag att hämta ut era beställda kort i Parken Zoo. 
Medtag ditt EKAF medlemskort. 
 

                             Tyvärr så måste vi meddela att biljetterna till Let´s Dance 10 maj är  
                          slutsålda! De sålde slut på rekordtid i år. Så vi kan inte erbjuda några fler 
platser dit denna gång. 
 

        Vi har lite platser kvar till Blomsterdemona både den 9 & 10 april kl 18:15 båda  
        kvällarna. Är du intresserad av att delta så gå in på www.ekaf.nu och anmäl dig. Pris: 60 kr. 

 

                                  Vi har nu klart med anmälan till Å-loppet som i år går lördagen den 25  
                                    maj med start kl 15:00 i Stadsparken. Du som är EKAF medlem 
betalar 250 kr (ord.pris 300 kr). Anmälan ska ske via Å-loppets hemsida under Företagsanmälan 
och där ska du ange kod ekaf2019 för att logga in. Betalningen sker via löneavdrag från EKAF även 
om det står att betalningen sker via faktura. Det är EKAF som betalar för alla medlemmar via faktura. 

 

                       Även i år så får du som är EKAF medlem 50 kr i rabatt på AFC Eskilstunas alla  
                       hemmamatcher i Allsvenskan mot uppvisande av ditt EKAF medlemskort i kassan. 

Hemmapremiären sker söndag den 31 mars kl 17:30 mot IFK Göteborg. 
 

          Torsdag den 2 maj kl 16:30 bjuder EKAF in till en Info-träff för nyanställda i  
          Ebelingrummet i Stadshuset. Självklart är du som inte är nyanställd men vill veta mer om 
EKAF varmt välkommen. Vi kommer att prata om * Målsättning & utbud * Aktuella aktiviteter * Hur 
blir jag medlem och får info om EKAF,s utbud? – Hemsidan, Cardskipper, Internportalen & Facebook  
*Samarbetspartner närvarar under kvällen men vad de kommer att bidra med är ännu inte klart så 
utförligare program kommer en bit in i april månad. Vi avslutar med en frågestund. Föranmälan via 
www.ekaf.nu senast den 29 april. 
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        Vi fortsätter att spela Innebandy i Fristadsskolans nedre gymnastiksal på måndagar  
         mellan kl 17:00 -18:00. Alla kan vara med, både killar och tjejer, medtag bara egen  
         klubba. Gratis! 
 

           Onsdag den 24 april kl 19:00-20:00 blir det ytterligare en prova på i Padel i  
            Profeel Padel Center på Folkestaleden 3. Vi får under kvällen tillgång till 3 banor och boll &  
            rackethyra ingår i priset. Kostnad: 30 kr (ord.pris 360 kr/bana). Föranmälan via  
           www.ekaf.nu senast 17 april och från det datumet är anmälan bindande. 
 

         Vi kan informera om att det är en Hälsomässa i Vilstahallen 27 & 28 april som anordnas  
         av Life4Energy. Här finner ni utställare som alla erbjuder något för hälsan, allt ifrån prova på- 
         tillfällen, massage, coachning, qi-gong samt försäljning av hantverk, smycken, kläder mm mm.  
         Pris: 60 kr 1 dag & 100 kr för 2 dagar, betalas på plats. Öppettider lördag 10:00-
18:00 & söndag 10:00-15:00. 
 

          Vi fortsätter att köra på med shoppingresorna till Stockholm under våren i samarbete  
        med Tuna Trafik. Vårens datum är: 6/4, 13/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 & 25/5. Buss   
        avgår från busstationen kl 8:30 dessa datum och går hem igen kl 16:30 från Mall of 
Scandinavia och kl 17:00 från Hotell Sheraton. Pris: 80 kr EKAF medlem & 120 kr icke medlem. 
Platserna bokas via www.ekaf.nu under anmälan till aktiviteter.  
 

                          Aktiv Ortopedteknik påminner om att vi belastar fötterna varje dag och det är inte  
                 meningen att man ska ha ont. I de allra flesta fall finns det relativt enkla lösningar. Boka 
en tid för konsultation, så hjälper vi dig med en lösning, tfn: 016-51 48 01. Vid uppvisande av 
medlemskort så får ni 10% på skor. 
 

               EKAF vill påminna om att du på ett enkelt sätt även kan följa EKAF,s aktiviteter och  
               utbud genom att följa #ekaf på internportalen.  
                Du kan dessutom prenumerera på EKAF,s nyheter via www.ekaf.nu under 
Senaste nytt och om du registrerar ditt medlemskort via Cardskipper så får du även upp 
notiser med alla nyheter i din telefon. Om du inte har laddat ner Cardskipper så måste du 
kontakta EKAF för att få ett nytt installationsmail. 
 

Vi kan till sist meddela att vi jobbar på att få till en konstresa till Nationalmuseét i Stockholm 
under april/maj samt en prova på i Glasfusing, så håll koll på hemsidan/Cardskipper, mer 
info kommer så fort vi har fått klart med det. 
 

På återhörande! 
Mvh Tina 

EKAF 

 

Att känna glädje över annans glädje det är 

hemligheten med lycka. 
                                                                                                                                                                           / Okänd 
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