
Nyhetsbrev från Uddevalla med omnejd 

november/december 2015 

 

 

 

Vintern närmar sig, advent och jul är på intåg.  

Än har vi dock mycket kvar att göra innan året är slut….  

Skolkampanjen pågår – vi uppvaktar skolledare med 

NPF- material.  

Vi lyfter olika frågor i brukarråd och dialogmöten, vi skall 

fira vårt 10-årsjubileum och flera träffar 

blir det för alla åldrar. 

Vill du hjälpa till med en gåva till 

föreningens arbete gör det gärna på pg 411065-6 eller bidra genom att 

köpa frimärken, pennor, kaffe etc till lokalen! Vi tar tacksamt emot all 

hjälp! 

Vi önskar alla en skön senhöst och en fin adventstid! 

Styrelsen Attention Uddevalla med omnejd 

Ungdomsträff! 

För tjejer och killar mellan 10-17 år blir det en spel-

pyssel-pizza-träff. Det kommer att finnas 

sällskapsspel, Wii, Playstation3, Xbox360 mm. Ta 

gärna med kort (ex Pokémon). 

Det blir också pärlplattor, pärlsmycken, färg&papper 

mm 

Vi bjuder på pizzabitar och dricka. 

Tid: söndag 22 november, drop-in mellan kl 15.00-18.00 

Plats: Attentions lokal, Skansgatan 3, Uddevalla 

Meddela om du kommer och ev matallergi senast 20/11 via e-post: info@attention-
uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996 så vi kan beräkna pizza (samt fika till medföljande 
föräldrar). 
 

Följ oss på facebook Attention Uddevalla 

mailto:info@attention-uddevalla.se
mailto:info@attention-uddevalla.se
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Attention Uddevalla fyller 10 år i år! 
Vi firar detta med musikföreställningen Insikt med Eric Donell, en musikalisk 
föreläsning för ungdomar och vuxna om NPF – Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar!  
 

Tid: torsdag 26 november 2015 kl 18.00-20.00 inkl mingel 

Plats: Stora hörsalen, Bohusläns museum, Uddevalla 

Biljettpris: 100 kr/person, men gratis för dig som är medlem i Attention. 

Anmälan: boka plats via Bohusläns museum tel: 0522-656501,ange om du är medlem i 

Attention Uddevalla eller inte. OBS! Begränsat antal platser… 

VARMT VÄLKOMNA till en trevlig kväll! 

 

Julpyssel/Bakning/Lek! 
 
Söndag 6/12 kl 15.00-17.00  träffas vi för att julpyssla och julbaka. För barnen finns det 
gott om lekutrymme. Vi bjuder på frukt och dryck. 
Träffen passar barnfamiljer men också dig som är ungdom/vuxen och som gillar att pyssla 
och baka. 
 
Plats: OBS! Öppna förskolans lokal på Kungstorget 3, Uddevalla  
 
Meddela om ni/du kommer och ev matallergi senast 3/12 via e-post: info@attention-
uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996. Varmt välkomna! 

mailto:info@attention-uddevalla.se
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JULFIKA i advent! För medlemmar i alla åldrar. 
 
Tid: Söndag 6/12 kl 17.00-18.30 blir det  julfika för alla medlemmar. Kanske får vi besök av 
Lucia och Tomten... 
 
Plats: OBS! Öppna förskolans lokal på Kungstorget 3, Uddevalla  
 
Meddela om du kommer och ev matallergi senast 3/12 via e-post: info@attention-
uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996. Varmt välkomna! 
 
 

Medlemsträffar i Trollhättan var tredje tisdag 
Träffar för dig som är anhörig eller har egen NPF-diagnos. Vi fikar och pratar, ingen 

föranmälan. 

Plats: Österlånggatan 47, ingång från bakgården (i Kaffestugan/Träffpunktens lokal), 

Trollhättan, Tid: 18:00 Kommande datum: 17/11, 15/12, 19/1…Välkomna! 

 

Öppet i lokalen i Uddevalla första tisdagen varje 

månad kl 17.00-19.00: 

Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3 i Uddevalla första tisdagen varje månad                                    

mellan kl 17.00-19.00. Välkommen in för en enkel fika, en pratstund, låna och lämna 

böcker etc. 

Ring på ringklockan om ytterdörren är låst så kommer vi och öppnar.                                                             

Kommande datum: 1/12, 5/1, 2/2 

Mässor på Bohusläns museum, Uddevalla 
Föräldramässa: Lördag 14 november kl 10-14, fri entré. 

LSS-mässa:  Onsdag 25 november kl 10-15,  fri entre. Välkomna! 

Vattenpalatset!  Boka in lördagen den 

28/11 17.00-19.00 för då har vi hyrt Vattenpalatset i 
Vänersborg – bara för oss! Fri entré för våra 
medlemmar, ta med egen fikakorg eller köp fika i cafét. 
Anmäl er senast 20/11 på sms/tel 0730-556996  
eller på e-post: info@attention-uddevalla.se   
Välkomna!. 
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