
    

 

Medlemsbrev oktober - november 2019 för Attention Uddevalla med omnejd 
 
Höst - vackra färger i naturen och löv som singlar ner i vinden. 
I affärerna börjar snart julhandeln och Attention har redan haft en rad aktiviteter efter sommaren.  
Tiden går fort... 
Vi har öppet i lokalen som vanligt, anhörigträffar pågår, det blir föreläsningar, bad på Vattenpalatset 
mm framöver. Varmt välkomna!  
/styrelsen Attention Uddevalla med omnejd 
 
 
FÖRÄLDRATRÄFFAR i Trollhättan   
Välkomna ni som har barn med NPF/under utredning och särskilt välkomna är ni som bor i Trollhättan, 
Vänersborg, Lilla Edet med omnejd!  
Vi bjuder på fika! Ingen föranmälan, men meddela gärna om du kommer för fikats skull. Kom och träffa 
andra föräldrar, prata om livet, skolan eller det som är aktuellt! 
Lokal: vi lånar FUB's lokal på Stamkullevägen 90, Trollhättan 
Kommande träffar blir 29/10, 26/11 samt 17/12. Kl 18.00-20.00 
Du behöver inte vara medlem i Attention för att delta på föräldraträffarna. 
Meddela gärna om du kommer för fikats skull till info@attention-uddevalla.se eller via sms till Malin 
070-2343442. 
 
 
FÖRÄLDRATRÄFFAR I LYSEKIL 
Studieförbundet Vuxenskolan och Attention Uddevalla med omnejd i samverkan med anhörigstödet i 
Lysekil ordnar en första träff för föräldrar och ev andra viktiga vuxna anhöriga till barn med NPF. 
Välkommen att träffa andra föräldrar och få en möjlighet att prata om livet med NPF i familjen. 
Tid: tisdag 29/10-19 kl 18.00 
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Kungsgatan 41 i Lysekil. 
Info: annie.pettersson@sv.se eller info@attention-uddevalla.se 
Välkomna! 
 
 
FÖRÄLDRATRÄFFAR i Uddevalla 
Nu har vi startat upp föräldraträffar igen även i Uddevalla för dig som är förälder till små eller stora 
barn med NPF/under utredning/står i kö osv... Även du som bor i andra kommuner än Uddevalla är 
givetvis välkomna. 
Kommande träffar blir 12/11 och 10/12, kl 18.00-20.00. 
Plats: Attentions lokal på Skansgatan 3, Uddevalla. 
Vi bjuder på fika! 
Meddela om du kommer samt ev specialkost senast dagen innan via sms 0730-556996 eller e-
post:info@attention-uddevalla.se. 
 
 
FÖRÄLDRATRÄFFAR i Mellerud: 
VÄLKOMMEN till föräldrastödsgruppen i Mellerud!  
Föräldra/anhöriggrupp för dig som lever med NPF i familjen och som vill träffa andra i liknande 
situation. 
Vi fikar och pratar om skolan, livet och det som just du vill prata om kring dina barn.  
Ibland kommer det också gäster från bl a kommun, vård etc för att informera eller lyssna på våra 
erfarenheter som föräldrar. 
Kommande tider blir: 14/11 och 19/12. Kl 18.00-20.00. 
Lokal den 14/11 blir Tingshuset, Mellerud. 
 
Vi bjuder på fika! Anmälan, frågor samt ev specialkost ring/sms:a Maria 070-9201248. 
Även du som bor i grannkommunerna är varmt välkomna! 
Träffarna är ett samarbete mellan Attention Uddevalla med omnejd, anhörigstödet i Melleruds 
kommun och Studiefrämjandet. 



ANHÖRIGTRÄFFAR - för dig som lever med någon som har NPF  
TRÄFF för dig över 18 år som lever i ett förhållande med någon som har NPF eller är under utredning 
etc. Du kanske är gift, sambo, särbo, är ihop med någon som har AHDH, Autismspektrum/Asperger, 
OCD, Tourettes syndrom etc. 
Kom och träffa andra i liknande situation! Vi pratar och fikar ihop. 
Känner du någon i samma situation, men som inte är medlem i Attention så är den också välkommen 
till denna träff. 
Kommande tider:  5/11 och 2/12  kl 18.00-20.00 
Plats: Vi lånar Anhörigcentralen, Rosenhäll, Österled 2, Uddevalla. Vi avslutar med en stund i 
solrummet! 
Meddela om du kommer och ev specialkost senast dagen innan träffen på e-post: info@attention-
uddevalla.se eller sms 0730-556996. 
 
 
 
HÖSTLOVSPROGRAM: 
Många kommuner ordnar särskilda höstlovsprogram för barn och unga, kolla på din kommuns 
hemsida. 
I Mellerud ordnar Attentions föräldrastödsgrupp/Attention Udddevalla höstlovsbio den 28/10. Har ni 
missat att anmäla er, hör av er snarast! 
 
 
 
MEDLEMSAKTIVITET: 
YOGA - höstavkoppling! 
För våra medlemmar blir det yinyoga söndag 24/11.  OBS! olika målgrupper på fm och på em. 
Plats: Anhörigcentralen, Rosenhäll. Österled 2, Uddevalla - ingång på vänster sida av huset. 
Ledare: Lena Bonander.  
 
Program: 
Yinyoga för föräldrar/anhöriga: mellan kl 10.00-12.00.                                                                            
Kl 10.00 blir det kaffe/te & smothie och prat med varandra, sedan yoga mellan 10.30-12.00. 
Du har också möjlighet att sitta i solrummet en stund om du kommer redan kl 9.30 eller stannar kvar 
en stund efter yogan. 
 
Softyoga för ungdomar & vuxna med NPF (och ev anhöriga som behöver vara med sin 
närstående på yogan): mellan kl 13.00-15.00.      
Vi startar med yogan kl 13.00-14.15, efteråt bjuder vi på fika! 
 
Inga förkunskaper krävs, ta på mjuka kläder. Ingen kostnad.  
OBS! begränsat antal platser, anmäl er till e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms 0730-556996 
(ange vilken tid du vill delta (kl 10.00 förälder eller kl 13.00 ung/vuxen med NPF) samt ev kostbehov. 
Maila gärna om du har några frågor. 
 
 
 
MEDLEMSAKTIVITET: VATTENPALATSET! 
Nu är det dags igen för höstens höjdpunkt! 
Vi har hyrt Vattenpalatset i Vänersborg bara för oss - lördagen den 30 november 2019, kl 17.00-19.00! 
OBS! Vi blir inte insläppta till omklädningsrummen förrän kl 17.00 så kom inte för tidigt...då får ni bara 
vänta en längre stund utanför. 
En gång varje höst hyr vi Vattenpalatset i Vänersborg bara för Attentions stora och små medlemmar 
och då är det bara vi och badvakterna som är där. Föreningen bjuder på entrén. 
Ta med egen fika/matsäck eller köp i cafét. 
OBS! Föräldrar ansvarar för sina barn. 
Anmälan med hur många som kommer görs senast 24/11 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller 
sms 0730-556996. 
 
 
 



 
MEDLEMSAKTIVITET: 
Dags för tjej/kvinnoträff igen! 
För tjejer/kvinnor med NPF (15-100 år) blir det en träff på lördag 7/12 mellan kl 13.00-15.00 i 
Attentions lokal på Skansgatan 3, Uddevalla. 
Vi äter gott, pratar och spelar julklappsspel mm. Attention bjuder på maten och ordnar julklapparna. 
Meddela om du kommer och ev specialkost senast 5/12 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller 
på sms 0730-556996. 
Varmt välkomna! 
  

 

FÖRELÄSNINGAR: 
 
5/11 ordnar Attention två föreläsningar med Eric Donell på Bohusläns museum i Uddevalla,        
dels om "Ofrivillig skolfrånvaro" kl 16.00-17.30 dels om "Förskolebarn som sticker ut" kl 18.00-20.00. 
Anmäl dig genom att maila till e-post: info@attention-uddevalla.se (begränsat antal platser). 
Samarrangemang med studieförbundet Vuxenskolan samt Bohusläns museum.                                           
Läs mer på: 

https://www.bohuslansmuseum.se/events/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-
date=2019-11-05&tribe-bar-my-field=V%C3%A4lj+en+kategori 
Detta blir startskottet på firandet av Attention Uddevallas 15-årsjubileum som infaller nästa år!  

 

Attentioncafé - Öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla. Attention har öppet i sin lokal första 

tisdagen varje månad mellan kl 17.00-19.00.  

Vi bjuder på fika, pratar, du kan låna och lämna böcker i vårt medlemsbibliotek etc. 
Kommande tisdagsöppet är 5/11 samt 3/12 - då blir det också glögg och pepperkakor! 
Om ytterdörren är låst, ring på ringklockan så kommer vi och öppnar.  
 
 
Facebook: 
Du vet väl att vi har en sluten grupp på facebook bara för medlemmar:  "Attention Uddevalla med 
omnejd (för medlemmar)" och numera har vi även en öppen fb-sida där vi lägger upp evenemang som 
är öppna även för andra än medlemmar: "Attention Uddevalla med omnejd - öppna evenemang". 
 
 
Kontakt: 
Attention Uddevallas hemsida: www.attention-uddevalla.se.  
Riksförbundet Attentions hemsida: www.attention.se. 
Vid medlemsfrågor, kontakta riksförbundet: medlem@attention.se 
Vår adress är Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 451 50 Uddevalla.                                       
E-post: info@attention-uddevalla.se 
Sms/tel 0730-556996 (tel svar). 
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