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Sensommar med högre luft och vackra dagar. 

Sommaren pågår ännu och över 100 av 

oss medlemmar njuter fortfarande av 

minnen från sommarens läger på 

Sundsviksgården. 

Vi tackar alla som hjälpt till på olika sätt 

på läger eller andra aktiviteter och även 

de som stöttat ekonomiskt bland annat 

Kultur och fritid Uddevalla kommun, 

Hälsopolitiska rådet Uddevalla och Kronprins Carl Gustavs stiftelse. 

Vill du stötta oss ekonomiskt framöver så ge gärna ett bidrag via pg 411065-6 eller Swisha 

till vårt swishnummer 1235112677. 

Nu börjar vi planera för höstens aktiviteter, föreläsningar och intressepolitiska arbete.  

Vi ses!  /Styrelsen 

TUREBORGSDAGEN Uddevalla  

Kom och träffa oss och andra föreningar på Tureborgsdagen som går av stapeln lördag 

27/8 mellan kl 15.00-19.00. Vår egen stenskulptör Clara finns på plats och du kan få pröva 

på att skulptera i sten. 

Plats: Mötesplatsen Tureborg, Hagarnevägen 42, Uddevalla. 

Vårt projekt Skulpturverkstan fortsätter –  

välkommen att skapa i lera och sten. 

Ungdomar: Ett nytt pröva-på-tillfälle blir det för 

dig som är mellan 10-17 år på söndag 28/8 

mellan kl 13.00-14.30. Vi skapar i sten och lera! 

Välkommen till Skulpturverkstan i uteateljén, 

Äsperöd, Sigelhultsvägen 41, Uddevalla. Ledare 

är Clara Sörnäs, skulptör och bildpedagog. 

Anmälan sker senast 25/8 via mail 

info@attention-uddevalla.se eller på sms 0730-

556996. Projektet stöds av Hälsopolitiska rådet Uddevalla.  

mailto:info@attention-uddevalla.se
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Tjej/kvinnoträff för dig med NPF som 

är 18 år och uppåt:  

Tid: lördag 17/9 kl 15.00-18.00. Vi ses i Attentions lokal på 

Skansgatan 3, Uddevalla. 

Vi äter god mat och gör armband! 

Meddela att du kommer och ev matallergi senast 1/9 på 

sms 0730-556996 eller e-post: info@attention-uddevalla.se 

GRILLTRÄFF PÅ SKANSBERGET 

Medlemmar i alla åldrar träffas på 

Skansberget, Uddevalla på söndag 11/9 

mellan kl 14.00-16.00. 

Vi bjuder på festis&korv&bröd samt får veta 

mer om den fantastiska historien uppe i 

berget bakom vår lokal på Skansgatan 3 i 

Uddevalla. Arkeolog Anton guidar oss med 

start kl 14.30 och historiska föreningen visar 

upp skyttevärnen. 

Kanske finns det en och annan Pokémon att fånga uppe i berget också…. 

Meddela gärna om du kommer senast 10/9 via e-post: info@attention-uddevalla.se eller 

sms 0730-556996.  

Vuxna: SKULPTURVERKSTAN 
Vuxen 18 år och uppåt: Pröva på att skapa i sten. 

Välkommen till Skulpturverkstan, Äsperöd, Sigelhultsvägen 

41 i Uddevalla på torsdag 8/9 kl 17.30-19.00.  

Samåkning kan ske från lokalen på Skansgatan 3 i Uddevalla 

kl 17.00. 

Anmälan sker senast 6/9 via mail info@attention-

uddevalla.se eller på sms 0730-556996.                     

Meddela också om du vill samåka från Skansgatan eller tar dig själv till ateljén. 

mailto:info@attention-uddevalla.se
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Kill/mansträff för dig med NPF som är 18 år och uppåt.                                                                                                            

Vi samtalar om viktiga ämnen och livet i stort och smått. 

Plats. Attentions lokal, Skansgatan 3, Uddevalla 

Tid: torsdag 15/9 kl 17.30-19.30 

        torsdag 13/10 kl 17.30-19.30 

Vi bjuder på fika. Välkomna! 

Ring på ringklockan om ytterdörren är låst så 

kommer vi och öppnar. 

 

Vuxenträff för dig som är 18 år med NPF och uppåt! 

Vuxensträff med GOKART blir det lördag 24/9 kl 14.00-15.00. Kom gärna redan 13.30 

och börja pröva ut overaller och hjälmar. 

Plats: Glimmingen, Uddevalla motorstadion. 

Anmälan senast 15/9 via e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms 0730-556996 och 

meddela också om du behöver skjuts från lokalen Skansgatan. 

Attention bjuder på gokartavgiften för våra medlemmar. 

Ungdomar mellan 10-17 år 

Ungdomsträff med GOKART blir det lördag 

24/9 kl 15.00-16.30. Kom gärna redan 14.30 

och börja pröva ut overaller och hjälmar. 

Plats: Glimmingen, Uddevalla motorstadion. 

Anmälan senast 15/9 via e-post: info@attention-

uddevalla.se eller sms 0730-556996. 

Attention bjuder på gokartavgiften för våra 

medlemmar.  
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Föreläsning med NPF-konsult 

Johanna Björk: 

”Att vända svårigheter till möjligheter”  

Plats: Götalundens kyrka, Idrottsvägen 15 b, Trollhättan, Tid: 

27/9 kl 18.30-20.00. 

Varmt välkomna! Arr; Attention Uddevalla med omnejd, Sensus 

och Svenska kyrkan Trollhättan. 

 

I samband med Anhörigdagen den 6 

oktober kommer en rad aktiviteter ske runt i 

kommunerna. 

Bland annat blir det Attentions utställning 

”Särskild utställning om särskilda barn” 

samt en föreläsning om NPF kl 18.00 den 

6/10 på Kvarnberget Kungshamn.  

Håll utkik efter mer information på era 

kommuners hemsidor! 

Ungdomsträff – tjejer och killar 

mellan 10-17 år. Ungdomsträffar  – för tjejer 

och killar mellan 10-17 år. 

Spelkväll med tacos! Vi spelar spel, TV-spel, Wii mm 

samt äter tacos. Du kan också göra smycken eller 

armband med bokstäver.  

Plats: Lokalen Skansgatan 3, Uddevalla. 

Tid: söndag 9/10 mellan kl 15.00-18.00. 

Meddela om ni kommer senast fredag 7/10 via e-post: info@attention-uddevalla.se eller 

sms 0730-556996.  

mailto:info@attention-uddevalla.se
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Utflykt till Innovatum 

Trollhättan – Attention bjuder på 

entrén för ungdomarna och medföljande 

föräldrar och syskon. 

Plats: Innovatum, Nohabgatan 18A, 

Trollhättan. Samling vid entrén. 

Tid: söndag 6/11. kl 14.00-16.00. 

Meddela om ni kommer senast 5/11 via e-post: 

info@attention-uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996. 

 

ÖPPET I LOKALEN UDDEVALLA 

Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3, 

Uddevalla första tisdagen varje månad mellan 

kl 17.00-19.00. Välkommen in på en enkel fika, 

lite prat eller låna och lämna böcker.  

Ring på vår ringklocka om det är låst! 

Kommande datum: 6/9, 4/10, 1/11, 6/12… 

 

Medlemsträff i Trollhättan blir det var tredje tisdag varje månad. 

Vi ses i en lånad lokal på Österlånggatan 47 (ingång via bakgården mellan nr 47 och 

Citypark). mellan kl 18.00-20.00, vi bjuder på fika. 

Kommande datum är tisdag 20/9, 18/10, 15/11… 

 

Följ oss på Facebook Attention Uddevalla eller Instagram @attentionuddevalla samt läs 

mer på vår hemsida www.attention-uddevalla.se. 
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