
 

                                               

 

Medlemsbrev januari 2020 för Attention Uddevalla med omnejd 

 

God fortsättning på det nya året! Vi hoppas att ni haft bra julhelger och att vi ses framöver! 

Vi ordnar föräldra- och anhörigträffar, föreläsningar, Attentioncafét, aktiviteter mm och tipsar om 

dialogmöten med politiker och chefer. 

Årsmöte blir den den 22/3. Vi planerar också för lite vinterlovsaktiviteter, mer info om detta 

kommer i nästa medlemsbrev i början av februari. 

/styrelsen Attention Uddevalla med omnejd 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - alla medlemmar i Attention Uddevalla kallas härmed till 

årsmöte söndagen den 22 mars 2020 kl 15.00. 

Plats: Attentions lokal, Skansgatan 3, Uddevalla. 

På årsmötet tar vi beslut om verksamhetsplan, styrelse, ekonomi och budget 2020 mm samt får 

reda på vad föreningen gjort under 2019. Varmt välkomna att delta - vi bjuder på fika! 

Årsmöteshandlingar får du på årsmötet, vill du ha dem tidigare så meddela oss på sms/tel 0730-

556996 eller e-post: info@attention-uddevalla.se så kan du få dem en vecka innan årsmötet.  

 

Motioner/förslag om föreningens verksamhet samt förslag på styrelseledamöter kan lämnas 

senast 15/2-20 via e-post: info@attention-uddevalla.se eller post till Attention Uddevalla, 

Skansgatan 3, 451 50 Uddevalla. Meddela gärna om du kommer på årsmötet så vi kan beräkna 

fikat och antal kopior av årsmöteshandlingarna. 

Vi behöver bli fler aktiva i styrelsen och föreningen. Hör av dig om du är intresserad! 

 

 

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! Kom och träffa andra föräldrar, prata om livet, skolan eller det som är aktuellt! 

Lokal: vi lånar FUB's lokal på Stamkullevägen 90, Trollhättan 

Inplanerade träffar är 28/1 och 25/2  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 via sms till Malin 070-2343442. 



FÖRÄLDRATRÄFFAR I LYSEKIL 

Studieförbundet Vuxenskolan och Attention Uddevalla i samverkan med anhörigstödet i Lysekil 

ordnar träffar 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. 

Planerade träffar är 16/1 och 13/2 kl 17.00-19.00. 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Kungsgatan 41 i Lysekil. 

Info: annie.pettersson@sv.se eller info@attention-uddevalla.se 

Välkomna! 

 

 

FÖRÄLDRATRÄFFAR i Uddevalla 

Föräldraträffar 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. 

Inplanerade träffar är 11/2 och 10/3 kl 18.00-20.00. 

Plats: Attentions lokal på Skansgatan 3, Uddevalla. Vi bjuder på fika! 

Meddela gärna 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.  

Inplanerade tider är 6/2 och 5/3. Kl 18.00-20.00. 

Lokal: Dalslandsrummet, Storgatan 14, 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! 

 

 

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 och avslutar med en stund i 

solrummet! Man behöver inte vara medlem i Attention för att delta. 

Kommande tider:  14/1, 11/2, 17/3, 14/4, 12/5 samt 9/6  kl 18.00-20.00 

Plats: Vi lånar Anhörigcentralen, Rosenhäll, Österled 2, Uddevalla 

Meddela gärna om du kommer och ev specialkost på telsvar/sms 0730-556996. 



 

FÖRELÄSNING i ord och bild 

Flickan alla ser men ändå är hon osynlig 

Välkomna till en föreläsning i ord och bild om psykiskt mående och mental styrka, om behov av 

tillhörighet och hur förmågor och styrkor kan få spegla livet. Att kunna vara sig själv. 

Malin och dottern Amanda 13 år föreläser. Bilder av Emma. 

 

Tid: söndag den 19 januari 2020 kl 15.00-17.00 

Plats: Anhörigcentralen, Rosenhäll, Österled 2, Uddevalla 

 

Amanda och hennes moster Emma har tillsammans flera NPF- diagnoser och de har båda ett 

kreativt sinne och uttrycker sig genom bilder. Varmt välkomna! 

Meddela om du kommer senast 18/1 via sms 0730-556996 eller e-post: info@attention-

uddevalla.se. Arr: Attention Uddevalla i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

FÖRELÄSNING: ADHD och autism i hemmet - fortsättning 

Andreas Svensson från Ågrenska kommer tillbaka med en fortsättning på sin föreläsning om 

ADHD och autism i hemmet.  

Tid: 12 mars kl 18.00-20.00 

Plats: Gullmarsskolans aula, Lysekil 

Ingen avgift, men anmälan krävs till e-post: vast@sv.se 

Arr: Lysekils kommun, studieförbundet Vuxenskolan, Autism- och Aspergersföreningen Fyrbodal 

och Attention Uddevalla med omnejd. 

 

 

FÖRELÄSNING - ANHÖRIGSTÖD 

Anhörigstödet i Fyrbodal ordnar ihop med studieförbundet Vuxenskolan en föreläsning med 

tema "Hopp och framtidstro för utsatta föräldrar"på Bohusläns museum den 24/3 kl 17.00 med 

Lennart Lindqvist, psykolog och författare till boken "Utsatta föräldrar". Mer info kommer. 

 

 

MEDLEMSAKTIVITET: VATTENPALATSET! 

Vi har hyrt Vattenpalatset i Vänersborg bara för oss - lördagen den 4 april 2020, 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 OCH VÅR 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 29/3 på e-post: info@attention-uddevalla.se 

eller sms 0730-556996. 

 

 

INFO - inbjudan till dialogmöte med BUP:  BUP-kliniken för hela NU-sjukvården kommer att 

förändras i framtiden när det gäller mottagningar och verksamhet mm. BUP-ledningen vill därför 

möta föräldrar, men även ungdomar 13-18 år för att berätta om vad som är på gång och 

inhämta synpunkter från er föräldrar.  Det blir två tillfällen: 

27/1 kl 18.00-20.30 i aulan på Uddevalla sjukhus 

28/1 kl 18.00-20.30 i Tingshuset Mellerud 

 

BUP-kliniken innefattar alla öppenvårdsmottagningarna i NU-sjukvården, NP-teamet, 

Spelmannen, Bidevinden, avd 28 etc. Passa på att kom och få denna information och möjlighet 

till dialog! 

 

 

INFO - Inbjudan till dialogmöte med Norra HSN  

Anhörigcentralen Uddevalla bjuder in: "Besök av politiker från Norra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 13/2 kl. 10-12. 

Kom och träffa våra politiker. Ställ frågor, diskutera eller säg vad du tycker om det som fungerar 

eller behöver förbättras. Dina synpunkter är viktiga för politikerna, kom och gör din röst hörd 

torsdag 13/2 kl. 10-12 på Anhörigcentralen. 

Anmälan gör du på tel. 0522-69 75 88 eller 69 68 28. Endast anhörig. Välkommen önskar 

Anhörigcentralen Uddevalla." 

Norra HSN är de politiker som styr och beställer vilken vård  vi ska få inom hela NU-

sjukvården/Fyrbodal. 

   

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 4/2, 3/3, 7/4. Kl 17.00-

19.00. 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 att vi även har en öppen fb-sida där vi lägger upp 

evenemang som är öppna även för andra än bara medlemmar: "Attention Uddevalla med 

omnejd - öppna evenemang". 

 

Vi har även en hemsida: www.attention-uddevalla.se.  

Riksförbundets hemsida: www.attention.se. 

Vid medlemsfrågor, kontakta riksförbundet e-post: medlem@attention.se. 

 

Våra kontaktuppgifter är Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 451 50 Uddevalla. E-post: 

info@attention-uddevalla.se, sms/tel 0730-556996 (tel svar). 
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