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Sommar kommer snart…. 
med ledighet, sol och ofta mindre 

struktur än vanligt… på gott och ont! 

Vi har en hel del aktiviteter, 

intressepolitiska möten, planeringar inför 

hösten kvar att göra och Attention 

Uddevalla stänger som vanligt inte på 

sommaren. 

Följ med på våra läger som i år blir ett vuxenläger och två familjeläger under vecka 29 – 

mitt i sommaren! Inbjudan och information finns i detta medlemsbrev., 

Vi har också öppet i lokalen första tisdagen varje månad även i juli och augusti. 

Skulpturverkstan inbjuder till dagverksamhet i juni – ni som inte prövat på tidigare är 

särskilt välkomna! 

Grillträff för alla medlemmar, Scout-utflykt, Familjepicknic, Minigolf för vuxengruppen mm 

blir det också.  

Och du som är ny medlem – VÄLKOMMEN till en förening som kombinerar nytta med 

nöje! 

/Styrelsen 

Kill-/Mans-träff 

Plats: lokalen Skansgatan 3, Uddevalla 

Tid: torsdag 12 maj kl 17.30-19.30. 

Ingen föranmälan, vi bjuder på fika! 

Ny träffpunkt för alla män i föreningen 18 

år och uppåt! 

Killgruppen kommer att vara ett 

samtalsrum för män 18 år och uppåt och alla medlemmar är välkomna! 

Denna gång har vi en liten presentation av oss själva. Vilka vi är och vad vi kommer ifrån. 

Hjärtligt välkommen. Mvh Robert och Lars 

 

https://www.facebook.com/robert.boxer
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Vuxenträff 

Pröva på Skulpturverkstan! Vi får pröva på stenhuggerikonst i Claras utomhusateljé.  

Du som är 18 år och uppåt med NPF är välkommen att pröva på stenskulptering mm. 

Tid: Söndag 15/5 kl 13.00-15.00. 

Plats: Stenhuggeriateljén, Äsperöd, 

Uddevalla.                                                                                                                               

Samling vid korsningen Österled-

Sigelhultsvägen på  Äsperöd, Uddevalla. Vill 

du samåka från vår lokal på Skansgatan 3 

Uddevalla, meddela det: samling kl 12.45. 

Meddela om du kommer på sms/tel 0730-

556996 eller e-post: info@attention-

uddevalla.s 

Projektet drivs bl a med medel från 
Hälsopolitiska rådet Uddevalla 

 

GRILLTRÄFF för alla medlemmar! 

Tid: lördag 21/5 kl 11.00-13.00 

Plats: Bergagården, Hunneberg, Vargön 

En traditionell och trevlig medlemsträff för alla 

åldrar! 

Attention tänder grillen, ni tar med mat att grilla 

och fikakorg. 

 

Attention bjuder på inträde till Kungajaktsmuseet.  

 

Meddela om ni kommer senast 18/5 på sms/tel 0730-556996 eller e-post: info@attention-

uddevalla.se så vi kan beräkna grillningen... 

Bergagården ligger naturskönt, du hittar hit: http://www.algensberg.com/se/besök-oss-

3320168 

http://www.algensberg.com/se/besök-oss-3320168
http://www.algensberg.com/se/besök-oss-3320168
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Tjejträff – För dig som är 

18 år och uppåt 

Lördag 28/5 kl 15.00 träffas vi hemma hos 

Ingalill i Krokstrand, Strömstad. 

Följ med och hälsa på hemma hos vår 

styrelseledamot Ingalill i vackra Krokstrand, 

Strömstad.  

Vi äter gott och pratar en massa.  

Samåkning kan ske från Uddevalla, OBS! 

samling på Skansgatan 3 för samåkning senast kl 13.45!!  

 

Meddela om du ska med och ev matallergi samt om du vill samåka från Uddevalla senast 

25/6 via sms/tel 0730-556996 eller e-post: info@attention-uddevalla.se. 

 

FAMILJEDAG med SCOUTING! 

Tid: Lördag 4 juni mellan kl 10.00-14.00 (OBS! man måste inte vara med hela tiden...) 

En härlig dag för Attentions medlemsfamiljer - vi får pröva på lite olika utomhusaktiviteter 

och bjuds på grillad korv samt bullar av Uddevalla scoutkår. Aktiviteten - som bara är för 

oss - är på scoutkårens lokal, Torpet, som ligger norr om Uddevalla (Mållsjö Running). 

 

Sista anmälningsdag är redan 5/5 för att scoutkåren ska kunna ordna med ledare till 

aktiviteterna. Meddela om ni kommer och ev matallergier senast 5/5 på sms/tel 0730-

556996 eller e-post: info@attention-uddevalla.se 

 

Vägbeskrivning: 

Kör in i Uddevalla, förbi sjukhuset till norra delarna, fortsätt rakt upp förbi de sista 

bostäderna på norr och fortsätt ett bra tag till norröver. För vägbeskrivning se: 

http://uddevalla.scout.se/scoutlokalen/ 

 

Behöver ni samåka, hör av er per sms/tel 0730-556996 eller e-post: info@attention-

uddevalla.se! Vi ordnar då det från vår lokal som ligger vid tågstationen Uddevalla. 

mailto:info@attention-uddevalla.se
http://uddevalla.scout.se/scoutlokalen/
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Vuxengruppen - träff 

Söndag: 26/6 kl 15.00 blir det MINIGOLF och fika för dig med NPF som är 18 år och 

uppåt. 

Plats: Minigolfbanan på Spikön, 

Trollhättan.  

Samåkning kan ske från lokalen i 

Uddevalla, men meddela i så fall 

senast 20/6 att du behöver plats i bil 

(eller har platser över). 

Vägbeskrivning: Man kan gå till 

Spikön från två håll. Antingen från 

Klaffbron eller från järnvägsbron vid 

Älvhögsborgs idrotts-och simhall. 

 

 

Familjepicknick 

Tid: söndag 26/6 kl 15.00 blir det 

picknick & lekträff för alla som 

vill komma och träffas! 

Plats: Skrot-Nisses lekplats på 

Spikön, Trollhättan. 

Ta med dig fikakorg och kom och 

träffa andra familjer i föreningen. Vi 

samlas på gräsmattan utanför 

lekplatsen. 

Samåkning kan ske från lokalen i Uddevalla, men meddela i så fall senast 20/6 att du 

behöver plats i bil (eller har platser över). 

Vägbeskrivning: Man kan gå till Spikön från två håll. Antingen från Klaffbron eller från 

järnvägsbron vid Älvshögsborgs idrotts-och simhall. 
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SOMMARLOVSAKTIVITET för 

föreningens unga!  

Vi bjuder in till ”SOMMAR-SKULPTURVERKSTAN”! 

Period 1 – för er som deltagit i vårens skulpturgrupper: tisdag 14 

- torsdag 16 juni kl 10.00-15.00. 

Period 2 – för övriga unga i föreningen: tisdag 21 - torsdag 23 

juni kl 10.00-15.00. 

Vi skapar, fikar, äter 

lunch och beroende på väder gör vi olika 

sommaraktiviteter. Vi har vissa möjligheter att 

hämta och lämna era barn/unga, men efter 

överenskommelse.  

Frågor? Intresseanmälan senast 1/6 på e-post: 

info@attention-uddevalla.se eller sms/tel 0730-

556996. 

 

Föreningslokalen ¨ 

Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3 i 

Uddevalla första tisdagen varje månad 

mellan kl 17.00-19.00. Välkommen in 

och ta en enkel fika, prata en stund, låna 

eller lämna böcker etc. 

Ring på dörrklockan om ytterdörren är 

låst.  

Kommande datum: 3 maj, 7 juni, 5 juli 2 augusti och 6 september … 

 

 

mailto:info@attention-uddevalla.se
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NPF-forum.  

Vårt Riksförbund 

ordnar en stor 

mässa/konferens i 

Stockholm. 

 

 

 

Läs mer om detta på http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-

2016/ 

 

Medlemsträffar i Trollhättan var tredje tisdag/månad 
 
Vi har medlemsträffar i Trollhättan tredje tisdagen varje månad kl 18.00-20.00.  

OBS! uppehåll i juni och juli. 

Vi träffas i en lånad lokal (Kaffestugan/Träffpunkten) på Österlånggatan 47 – ingång på 

bakgården som ligger mittemellan nr 47 och citypark. Gå in via lastkajen på bakgården. 

Ingen föranmälan.                     

Vi fikar och pratar om aktuella saker. Kommande träffar: 17/5 16/8 … Välkomna! 

 

Sommarläger på Sundsviksgården separat bilaga 

 

http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-2016/
http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-2016/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvqOhxrbMAhVlM5oKHWdCBOEQjRwIBw&url=http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-2016/&psig=AFQjCNEgNozYELiKd3yOyqVvKTyOF3s52w&ust=1462112099747169

