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Nyhetsbrev från Uddevalla med omnejd

Hösten är här, dags att
tända ljus, ta på varmare
kläder och plocka vackra
höstlöv…
Vi fortsätter att arbeta intressepolitiskt, ordna medlemsaktiviteter och planerar för fler
föreläsningar.
Hoppas vi ses i höst! /Styrelsen

HJÄLP SÖKES TILL UNDERSÖKNING:
Två studenter vid Karolinska Institutet utför just nu
ett examensarbete där de kartlägger
användningen och effekten av tyngdtäcken som
ett sömnhjälpmedel. De söker personer i alla
åldrar som har en diagnos inom ADHD och/eller
autismspektrumtillstånd och har, eller har haft, ett
förskrivet tyngdtäcke, som kan tänka sig besvara
en webbenkät. Mer information om studien hittar
du i bifogat informationsbrev och i webbenkäten som du hittar om du följer denna länk:
https://sv.surveymonkey.com/r/Examensarbete-Tyngdtacke

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 10/11 kl 17.30-19.30
och torsdag 8/12 kl 17.30-19.30
Vi bjuder på fika. Välkomna!
Ring på ringklockan om ytterdörren är låst så kommer vi och öppnar.
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Ungdomsgruppen – för dig med
NPF som är mellan 10-17 år
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.

Trollhättan
firar 100 år.
Torsdagen den 10/11
deltar Attention i en
föreningsdag på Folkets
hus i Trollhättan för att fira att staden fyller 100 år. Vi finns på plats med infobord samt
utställning av skulpturer från Skulpturverkstaden

Tjej-/kvinnoträff för dig med NPF som är
18 år och uppåt:
Tid: lördag 12/11 kl 15.00-18.00. Vi ses i Attentions lokal på
Skansgatan 3, Uddevalla.
Vi äter god mat. Meddela att du kommer och ev matallergi senast
9/11 på sms 0730-556996 eller e-post: info@attention-uddevalla.se

Medborgardialog om LSS-boende
Uddevalla kommun inbjuder till Medborgardialog om LSS-boende på onsdag 26/10 kl
17.30-19.00 Stadshuset, Varvsvägen 1, Sammanträdesrum Bäve. Information om
boendeformer, ansökan o framtida boende mm. Välkommen! De bjuder på fika, anmäl dig
senast 19/10 på e-post ralja.angelis@uddevalla.se eller tel 0522-697052.
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Vattenpalatset!
Boka in lördagen den 19/11 kl 17.0019.00 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.
Anmälan senast 15/11 på sms 0730556996 eller e-post: info@attentionuddevalla.se

SKULPTURVERKSTAN
Vårt projekt fortsätter med ungdomsgrupp samt verksamhet i samverkan med skolor.

Föreläsning Vi ordnar

föreläsning

med författaren Paula Tilli. Missa inte detta!
Att uppleva världen annorlunda – vill du veta
hur det är?
Paula Tilli, om Aspergers syndrom!
Plats: Hörsalen, Bohusläns museum, Uddevalla
Tid: Onsdagen 7/12 kl. 18.00-20.00
Entrèavgift 100:-, biljetter i museets reception,
0522-56501
Läs mer om Paula Tilli på http://blogg.aspiration.nu/

Tips på andra föreläsningar:
Stor konferens i Göteborg med Ross W Greene, Bo Heljskov, Pelle Sandstrak m.fl.
den 31/10-2/11. Läs mer på http://www.heljskov.se/KIS.pdf
Föreläsning med Ross W Greene (författare till boken Explosiva barn)
Plats: Folkets hus, - Draken, Järntorget, Göteborg
Tid: 31 oktober kl. 18.00-19.30 OBS Endast mellan 17.15-17.45, säljer de biljetter till
föreläsningen (var i tid, först till kvarn gäller). För vem: Föräldrar och anhöriga
Pris: 100:-/person som betalas via betalkort eller med jämna pengar.
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Föreläsning med NPF-konsult Johanna
Björk i Vänersborg:
Innehåll: Kunskap, insikt och bemötande kring neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Tid 28 november 2016 kl. 18.00
Plats: Birger Sjöbergsgymnasiets Aula, Vänersborg
Föreläsningen vänder sig främst till alla invånare i Vänersborgs kommun.
Biljett hämtas gratis vid Kommunhusets reception, max 4 stycken per person. Först till
kvarn gäller då det endast finns 338 platser

HJÄRNKOLL-dagen i Vänersborg 6 december
Tid 09:00-16.00 Plats: Sektionssalen Kommunhuset
Flera intressanta föreläsningar. Attention och andra föreningar/verksamheter finns på plats
och ställer ut material. (Föreläsningarna är gratis, men först till kvarn gäller, då det endast
finns 280 platser). Läs mer på www.vanersborg.se sök på ”Psykisk hälsa – en livsresa”

Öppet i lokalen i 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: 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 18/10, 15/11…
Följ oss på Facebook Attention Uddevalla eller Instagram @attentionuddevalla samt läs
mer på vår hemsida www.attention-uddevalla.se.
Vill du stötta oss ekonomiskt framöver så ge gärna ett bidrag via pg 411065-6 eller Swisha
till vårt swishnummer 1235112677

