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Hej och välkomna tillbaka efter en helt underbart sköööön semester, i alla fall om ni 
frågar mig. Nu är det dags för lite nya aktiviteter hos EKAF, så håll utkik på hemsidan 

och glöm inte att anmäla er i tid till de olika aktiviteterna. 
 

       Först vill vi göra er uppmärksamma på att vi lördag den 20 oktober fått tag i 30 biljetter                   
       till ”Nya hyss med Hjalmar & gänget” i samarbete med Tuna Trafik. Följ med på en helkväll 
till   Bruksteatern i Brevens Bruk, lördag den 20 augusti med avresa kl 15:15 från 
busstationen. PRIS: EKAF medlem 1190 kr & icke medlem 1290 kr. Max 2 biljetter/medlem.   
I priset ingår bussresa tur och retur, 3-rätters middag men ej drycken och inträde till teatern. 
Maten serveras kl 17:00 och föreställningen börjar kl 19:30. 
 

           Måndag den 20 augusti startar vi upp innebandyn i Fristadsskolans nedre  
           Gymnastiksal igen. Vi kör på som vanligt mellan kl 17:00-18:00. Alla kan vara med, 
både killar och tjejer. Medtag bara egen klubba. Gratis! 
 

           Vi fortsätter med de populära shoppingresorna till Stockholm på lördagar i samarbete    
    med Tuna Trafik även till hösten. Du bokar din plats via www.ekaf.nu Pris: 80 kr EKAF medlem  
            och 120 kr icke medlem. Första datumet som går att boka nu till hösten är lördag den 
11 augusti. 
 

                 Du kan även fortsätta att spela bangolf i Vilsta till reducerat pris. Du som är EKAF   
                medlem betalar 40 kr (ord.pris 60 kr) och det priset gäller även för 1 medspelare. Bara att  
                visa upp ditt EKAF medlemskort på plats. För info om öppettider ring 016-14 41 98. 
 

                        Du som är EKAF medlem har även rabatt på AFC Eskilstunas hemmamatcher i  
                          Superettan. Även där behöver du bara visa upp ditt medlemskort i kassan så får du    
                        50 kr rabatt på entrén. Första höstmatchen är redan söndag den 5 augusti. 
 

    Och som är EKAF medlem har du även rabatt på Smedernas hemmamatcher i år. Du  
    behöver bara visa upp ditt EKAF medlemskort på plats i kassan så betalar du 170 kr 
istället för ord.pris 200 kr. Matchdatum i augusti är den 14 augusti. 

 
                       Passa även på att gå på Friidrotts SM som arrangeras här på Ekängens IP 
                         mellan fredag 24 augusti och söndag 26 augusti. Kom och hjälp till att fylla  
                       läktarna! På EKAF,s hemsida och www.smfriidrott.com hittar ni utförliga dagsprogram för   
       de 3 dagarna. Du bokar dina biljetter via www.tickster.com Priser: 1-dags biljett 160 kr &  
        3-dagars biljett 320 kr. 
 

         Vill också passa på att påminna om att MunktellArenan endast är öppen för 
besökare mellan kl 11:00-15:00 fram till och med vecka 32.  
Det går att komma in till EKAF under EKAF,s kanslitider om du kommer från ”baksidan” mot 
Lokomotivet. Entrén till trapphuset upp till EKAF ska vara öppen. 
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        Lördag den 8 september så kommer vi att åka på en Konstresa till Stockholm. Vi 
ska           ska besöka både ABBA muséet mellan kl 10.00-12.00 och Liljevalchs 14:00- 
                 16:00. Buss avgår från busstationen och går hem igen kl 16:15. Tiden mellan kl  
                 12:00-14:00 spenderas fritt för lunch eller liknande. På ABBA muséet får ni en    
                audioguidning och på Liljevalchs har Lars Lerin just då en utställning bland annat. 
                PRIS: 350 kr EKAF medlem och 470 för icke medlem, då ingår båda entréerna och  
                 buss t o r. I första hand får EKAF medlem boka 2 biljetter/medlem. Vi går in gemensamt 
till båda muséerna. Bindande anmälan. 
 

          Däckia är ny samarbetspartner till EKAF. Du som är EKAF medlem får 10% rabatt           
          på sommar och vinterdäck mot uppvisande av ditt EKAF medlemskort. Läs mer på  
          deras hemsida https://www.dackia.se/dackverkstad/dackia-eskilstuna/109 eller ring  
016-13 78 15. 
 

               Mellan den 17 september och fram till 28 oktober kommer EKAF att anordna en    
                miljö- och hälsoutmaning i lag om 4-10 personer. Tanken är att ni ska samla poäng 
genom att göra hälsosamma och miljövänliga val i vardagen, allt från vardagsmotion till hårt fyspass 
ger poäng men även sopsortera, avstå från sötsaker och att ta med egen påse när du handlar ger 
poäng. Mer info om detta kommer i slutet av denna månad men spika gärna redan nu i datumen i 
almanackan 
 

               I samband med miljö- och hälsoutmaningen så kommer vi även att göra ett studiebesök  
              på ReTuna den 1 oktober kl 17:00, då vi får en guidad visning av anläggningen. 
Du väljer om du vill cykla dit, i så fall träffas vi kl 16:40 bakom Stadshuset, annars träffas vi vid 
entrén till ReTuna kl 17:00. Gratis för alla som deltar i utmaningen, övriga 50 kr. 
Föranmälan via www.ekaf.nu under anmälan till aktiviteter för alla. 
         

                   Lördag den 1 september med start kl 11:00 är det dags för Dianaloppet i Vilsta. 
Du anmäler dig även i år via länken http://dinkurs.se/appliance/?event_id=54882 Du som är EKAF 
medlem springer för 150 kir istället för 250 kr. OBS! Ditt födelsedata måste anges för att få springa 
till det rabatterade priset. 
 

                         Det kommer även i år att gå en buss upp till Tjejmilen i Stockholm, lördag 
den 1 september med avresa kl 7:30 från Värjan. För anmälan till bussen kontakta  
ann-britt.kent@eskilstuna.se men för anmälan till själva loppet måste du gå in via länken 
http://registration.marathon.se/Registration.aspx?RaceId=50 Pris för bussresan: 150 kr EKAF 
medlem & 250 kr icke medlem. 
 

            Vi kan redan nu meddela att årets EKAF kväll blir måndag den 12 november och i år  
             blir den på SeniorCentrum i Vakteln. Mer info kommer. 
 

           Vi kan även meddela att det blir en kanonföreläsning i höst, onsdag 31 oktober kommer  
         Aron Andersson till Eskilstuna Teater och föreläser. En gripande & humoristisk 
föreläsning hur han vänt motgång till framgång. Aron som ”hunnit med” att få cancer 4 ggr till att 
bestiga Kebnekaise i rullstol. Alldeles strax bokningsbart via hemsidan. 
 

          Tyvärr så måste vi meddela att det inte blir någon tur med kanalbåten S:t Olof för bäversafari  
          eftersom den tagits ur bruk för i år. 

 ”Man ska aldrig skämmas för att medge ett misstag – det är bara ett 

annat sätt att säga att man är klokare än man var igår”.            /Jonathan Swift                          

På återhörande! 
Mvh Tina 

EKAF 
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