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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 

Hoppas att sommaren varit fin och att ni fått den återhämtning ni 
behöver! Nu ser vi fram emot en höst/vinter med roliga aktiviteter. 

Styrelsen var på planeringsdagar 28-29/8, bra dagar där vi bland 
annat började arbeta med verksamhetsplanen för 2023. 
Som underlag hade vi era svar från enkäten vi skickade ut tidigare. 

En ny arbetsgrupp har startat, uppdraget är att ordna med mer 
aktiviteter för de medlemmar som är daglediga/pensionärer. 

Vi vill uppmana alla våra medlemmar att gärna tipsa om 
aktiviteter som önskas framöver! Det gör du enkelt via denna länk. 

Migrationen har funnits i många år och det är en aktivitet som vi 
kommer att avsluta f rom 15/9 då det inte är många medlemmar 
som deltar. Vi kommer att se över möjligheten till annan 
aktivitet/tävlingar där fler kan delta. 
Ni som har ett pågående kort i Migrationen tar kontakt med 
Marianne via ekaf@eskilstuna.se för mer information. 

Senaste nytt från EKAF, för att få senaste nyheter, prenumerera 
gärna på den sidan. Det gör du genom att registrera dig här. 

 

 

Kommande aktiviteter 

Shoppingresa till Ullared 
15/10. Läs mer och anmäl på 
hemsidan.  

Sandgrund med Lars Lerin 
30/10. Läs mer på hemsidan. 

 

Stående erbjudanden 

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

Biobiljetter, läs mer och beställ 
på hemsidan. 
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Pågående aktiviteter 

Fototävling, de som skickat in foton har fått en paket med EKAF-
produkter som tack för sitt deltagande. Fotona kan du se här 

Introduktion och prova på Boule 19/9 för daglediga/pensionärer. 
Är du nybörjare eller "proffs" spelar ingen roll, alla är välkomna. 
Boule är ett spel som är lätt att börja med - samtidigt som man 
aldrig blir fullärd. Läs mer och anmäl er på hemsidan. 
 
Föreläsning 21/9 med Monika Björn, "Stark genom klimakteriet" är 
en föreläsning för aktiva kvinnor, som vill ta makten över sin egen 
hälsa. Läs mer på hemsidan. 

Hemberedskap den 28/9 med Civilförsvarsförbundet,  
Är du förberedd om krisen kommer? Under ca 1 timme får du 
grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap. Läs 
mer på hemsidan.  

Let´s Move dansstudio i Eskilstuna, ger just nu EKAF-medlemmar 
15% rabatt på deras kurser. Läs om kurserna och anmäl er på 
deras hemsida. 
 

 

 

  
 

Samarbetspartners 

Ni missar väl inte de olika 
erbjudanden som våra 
samarbetspartners har? 
 
Ny termin på olika 
träningsställen, passa på att 
köpa rabatterade träningskort 
eller kanske din hud behöver 
lite extra kärlek efter solen i 
sommar?  

Kika i förmånsbladet på de 
erbjudande som finns. 
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