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                  INFORMATION2021-03-31 

 
 
 
 
 
 

 

Första vårmånaden är här och med den sommartiden och påsken. Nu går vi längre och 
ljusare dagar till mötes, ta vara på ljuset och möjligheten att vara ute lite mer. 

 

           Till att börja med så vill jag slå ett slag för att vi har kommit igång med samarbetet med 
PerformiQLife, den digitala plattformen med mängder av inspiration, motivation och välbeprövade 
program som hjälper dig att jobba med din hälsa och ditt välmående. Det finns hur mycket kurser 
och utmaningar som helst och då bestämmer själv vilka som passar dig. Det finns något för alla. 
Kan varmt rekommendera Gåpodden som passar alla oavsett nivå. Du måste anmäla dig via 
EKAF,s hemsida för att sedan få inloggningsuppgifter via din mail till PerformiQLife. För 
endast 200 kr EKAF medlem & 417 kr icke medlem (ord.pris 537 kr) så får du tillgång till allt 
under 3 månader från det datumet du har anmält dig, det går bra att anmäla sig ända fram till 
15 april.  
Du får även tillgång till en extra användare helt gratis som kan nyttja detta tillsammans 
med dig. Du får all info om detta när du har anmält dig via EKAF,s hemsida.  
Dessutom så får du tillgång till en digital föreläsning med Leila Söderholm som du hittar till 
vänster under Företagskurser när du har loggat in i PerformiQLife. Detta är perfekt nu i 
dessa tider när vi har svårt att ses på riktigt. Sprid gärna detta bland dina kollegor så kanske 
vi kan köra en intern utmaning i detta. 
 

           Som vi meddelade i förra månadsbladet så blev det inte möjligt att köra igång  
               Innebandyn på grund av nya restriktioner som inte gjorde det möjligt. Vi återkommer  
      via hemsidan när det åter blir möjligt spela innebandy i Fristadsskolans gymnastiksal. 
 

              Som vi meddelat tidigare så förlängs giltighetstiden på inköpta biobiljetter med 3  
               månader på biobiljetter med utgångsdatum mellan 2 september 2020 – 30 juni 2021. 
        Om det blir ytterligare förlängning så kommer vi att meddela det via hemsidan www.ekaf.nu 

 

              EKAF har en en ny samarbetspartner, Emelajsan på Trädgårdsgatan 3. Emelie  
               erbjuder alla EKAF medlemmar 10% rabatt på alla massagebehandlingar och  
100 kr rabatt på PT online (träningsprogram som är individuellt anpassade). För bokning i 1:a 
hand via https://www.bokadirekt.se/places/emelajsan-27901 och i 2:a hand via telefon  
073-680 82 52 men då kan hon vara upptagen och ha svårt att svara. För mer info om Emelajsan gå 
in på www.emelajsan.se 
 
            Member24 Väster på Kungsgatan 67 erbjuder alla EKAF medlemmar en gratis  
             prova på vecka hos dem. Du går bara dit och anger kod EKAF när du vill köra en gratis  
            prova på vecka. Du behöver komma under deras bemannade öppettider som är: 
Måndag - Fredag 11.00 - 14-00 samt 15.00 - 19.00. 
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            Vi har nu klart med säsongskort till Parken Zoo. Nytt för i år är att du beställer  
             dina kort i Parken Zoo,s webbshop https://parkenzoo.entryevent.se/ticketshop  
             Du måste ange EKAFVUX21 vid köp av vuxenkort och EKAFBAR21 vid köp av barnkort, 
du måste alltså göra 2 köp för att rabatten ska dras av på båda köpen.  
PRIS: 730 kr vuxen (ord.pris 930 kr) & 550 kr barn (ord.pris 650 kr).  
Sedan kan du hämta ut dina bokade kort i Parken Zoo,s gästservice mot uppvisande av 
ditt EKAF medlemskort mellan den 10-12 maj kl 10:00-18:00 eller under deras ordinarie 
öppettider, se www.parkenzoo.se Parken Zoo planerar för att öppna från torsdag den  
13 maj (ifall myndigheterna ger tillstånd).  
Som vanligt ingår: * Obegränsade besök i Parken Zoo (men alla besök måste förbokas i 
webbshopen) * Fina barnföreställningar * Parkenbadet  (öppet 21/6 – 15/8 om myndigheterna ger 
tillstånd * Halloween och Julöppet. 
Vid frågor angående säsongskorten, vänligen maila info@parkenzoo.se 
 

              Vi kan passa på att meddela att det snart är dags för vårens migrationsdragning, så se  
            till att lämna in kort som du har ligger hemma så kan du vinna på ditt inlämnade  
            kort. 
 

           EKAF,s kansli fortsätter att vara obemannat, nu är hemarbetet förlängt till den  
           30 juni men jag jobbar på som vanligt så det är bara att maila eller ringa mig om du undrar  
över något. Post levereras via stadshuset minst 1 gång/vecka, så tveka inte att höra av er. 
 

             Kansliet kommer att vara helt stängt i samband med påskhelgen från torsdag  
             1 april till och med måndag 5 april, åter öppet tisdag 6 april. Vi  vill passa på att     
             önska alla en Glad Påsk 
             Kan redan nu nämna att kansliet stänger kl 12:00 fredag 30 april. 
 

   

DDDeeennn   sssooommm   aaallldddrrriiiggg   hhhaaarrr   gggjjjooorrrttt   

eeetttttt   mmmiiisssssstttaaaggg   hhhaaarrr   aaallldddrrriiiggg   

ppprrrooovvvaaattt   nnnååågggooottt   nnnyyytttttt...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /Albert Einstein    
På återhörande! 

Mvh Tina 
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