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Sommaren närmar sig! 

Följ med på våra arrangemang, 

medlemsträffar och sommarlägren! 

Vi har redan ordnat en rad föreläsningar  

och medlemsträffar i år. Mer blir det till  

hösten då bland annat Svenny Kopp och  

Eric Donell kommer tillbaka till oss.  

Som vanligt kommer vi också att hyra Vattenpalatset och köra gocart mm… 

Intressepolitiskt arbetar vi för fullt med brukarråd inom psykiatrin och habilitering och med 

olika träffar med social omsorg och handikappråd i flera av våra kommuner. 

I detta medlemsbrev får du även inbjudan till våra sommarläger, se bifogade filer.                                         

Vuxenträffen blir 13-15 juli och Familjelägret 17-19 juli.                                                                                        

Anmäl er så fort som möjligt. Vi har begränsat antal platser… 

En skön maj önskar styrelsen! 

Trollhättan: 
  
Träffar för våra medlemmar i Trollhättan med omnejd. Du som är anhörig eller själv har npf 
är välkommen! 
  
Tid:  19 maj kl 18:00 
Plats: Plats: OBS! NY LOKAL: Träffpunkten på Österlånggatan 47, Trollhättan (ingång 
från gården) Ingen föranmälan. Vi bjuder på fika 
 

Mässa i Vänersborg: 

Attention Uddevalla finns på plats som utställare 

på mässan                                                

Tillsammans för ökad tillgänglighet i 

Vänersborgs Arena 21 maj kl 12.00-18.00. 

Fri entré för besökare! 

Det är socialtjänsten/omsorg för funktionshindrade och Kultur & Fritidsförvaltningen i 

Vänersborg som ordnar mässan. 
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,Vuxenträff för dig som har NPF och är 18 år och 
uppåt.  
 
Plats: Bowlinghallen, Junogatan 7, Uddevalla. 
Tid: lördag 23 maj kl 14.00-16.00 
Vi bjuder på bowlingavgift. Fika finns att köpa i cafét! 

Anmäl dig senast 17 maj på sms/tel 0730-556996 

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

Välkomna önskar de ansvariga för träffen: Yasmine, Kim och Ingalill  
Alla vuxna medlemmar är välkomna 
 
 

Ungdomsträff för tjejer och killar mellan 10-17 år! 
 

Plats: Lyckornas golfklubb, Ljungskile (söder om Uddevalla) och får pröva på golf.  
Tid: Söndag 24 maj kl 13.30 
 
Stellan som jobbar med Handigolf tar hand om oss. 
 
Meddela att ni kommer senast 20/5 på e-post: info@attention-uddevalla.se 
eller på sms/tel 0730-556996. 
 
 

Tjej/kvinnoträff för dig som har NPF!  

Vi träffas i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla och äter god mat, målar och pratar. 

Blir det fint väder tar vi en promenad på Skansberget! 

Tid: lördag 13 juni kl 15.00-18.00 

Meddela om du kommer och ev matallergier senast 10/6 på sms/tel 0730-556996 eller e-

post: info@attention-uddevalla.se 

 
  

Öppet i lokalen: Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla första 

tisdagen i varje månad mellan kl 17.00-19.00. Nästa öppettider är 2/6, 7/7, 4/8 
Välkomna på en enklare fika, låna och lämna böcker eller prata med  
någon av oss i styrelsen och ev andra medlemmar på besök!  
 
OBS! Ring på vår ringklocka om ytterdörren är låst så kommer vi och öppnar 
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VUXENTRÄFF SOMMAREN 2015 

Vi kommer att bada, umgås, äta god mat i en naturskön omgivning   
 
Plats: Sundsviksgården invid Byfjorden strax väster om Uddevalla.  
 
Tid: Måndag 13 juli till onsdag 15 juli 2015. 
 
Kostnad:  100:- / person. Anmälan och betalning senast den 30 juni.  
Alla medlemmar med eller utan diagnos är välkomna att anmäla sig!   
 
Du betalar till postgiro nr 411065-6 senast 30 juni, skriv ditt namn. 
  
I priset ingår kost, logi och aktiviteter.   
Vi bor i 2-5 bäddsrum. Ni kan också sova hemma och komma ut på dagarna.  
 
OBS! Pga allergier kan tyvärr ej husdjur medfölja.  
 
Mer information kommer per brev när ni har anmält er.   
 
Har du frågor maila info@attention-uddevalla.se  
eller sms/ring mobil 073-055 69 96   
 
Anmäl dig senast 30 juni genom att skicka in nedanstående talong till  
Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 45150 Uddevalla. 
 
OBS Maxantal är ca 25 personer, först att anmäla gäller.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag/vi anmäler oss till vuxenträffen 2015 
 
Namn: ............................................................................................................................... 
 
Adress och  telefonnummer  :............................................................................................ 
  
Ev. matallergi: ................................................................................................................. 
  
Namn och telefonnummer till en person som vi kan kontakta om något skulle inträffa: 
 
......................................................................................................................................... 
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FAMILJELÄGER SOMMAREN 2015 
 

Välkommen att anmäla dig och familjen till vårt sommarläger 
Vi kommer att bada, umgås och äta god mat mm. 
 
Plats: Sundsviksgården invid Byfjorden strax väster om Uddevalla.  
 
Tid: Fredag 17 juli till söndag 19 juli 2015.  
 
Kostnad: 100:-/vuxen (ingen avgift för barnen). Då ingår kost och logi samt alla aktiviteter. 
Anmälan senast den 20 juni.  
 
Lägret är öppen för våra medlemsfamiljer i Attention Uddevalla. 
   
Vi bor i 2-5 bäddsrum. Ni kan också sova hemma och komma ut på dagarna om så 
önskas. Har du egen husvagn eller tält så går det också bra att ta med! 
 
Mer information kommer per brev när ni har anmält er.   
Har du frågor maila info@attention-uddevalla.se  
eller sms/ring mobil 073-055 69 96   
 
Välkomna att anmäla er senast 20 juni genom att skicka in nedanstående talong till  
Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 45150 Uddevalla. 
 
OBS Maxantal är ca 50 personer, först till kvarn gäller…..  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi anmäler oss till Familjelägret 2015: 
 
Namn på alla deltagare och ålder på barnen: 
..................................................................................…………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
Adress och telefonnummer:  ............................................................................................... 
 
Ev. matallergi ................................................................................................................. 
  
Vi sover på Sundsviksgården ………..   Vi sover hemma…………  
 
Vi har med husvagn/tält……………… 
 


