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Sommaren på Sundviksgården 2015!

Cirka 115 av våra medlemmar deltog på något av våra läger på Sundsviksgården i
sommar.
Mat, cirkusövningar, bad mm stod på programmet. Härligt!
Nu laddar vi för sensommarens och höstens aktiviteter…. Välkommen att delta eller hjälpa
till ….
/styrelsen för 10-åriga Attention Uddevalla med omnejd

Vuxenträff för dig som är över
18 år, medlem i Attention
Uddevalla och har NPF:
Vuxenträff i Lysekil blir det söndag 16/8 kl 15.00-17.00
Vi spelar minigolf ihop och umgås. Attention bjuder på
minigolfavgiften. Samling vid minigolfbanan utanför Havets hus i Lysekil.
Meddela att du kommer senast 14/8 via e-post: info@attention-uddevalla.se eller via
sms/tel 0730-556996. Samåkning kan ordnas från lokalen i Uddevalla, meddela om du vill
samåka
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NPF-vernissage i Vänersborg:
Nestors förlag bjuder in
Tid: Lördag 12/9 kl 10.00-14.00
Plats: Biblioteket i Vänersborg, Köpmansgatan 1
Konstnärer som har NPF ställer ut.
Attention finns på plats med info-bord.
Varmt välkomna!

Medlemsträff på Tures borgruin i Uddevalla!
Söndagen den 13/9 kl 12.00-14.00 blir det
en spännande medlemsträff på Ture
Malmgrens borgruin i Uddevalla. Borgen
som byggdes för drygt hundra år sedan och
brann ner på 50-talet är en spännande plats
för både stora och små….
Vi bjuder på korv&bröd, du tar med egen
dricka och fikakorg…eller så fortsätter du
efter träffen ner till Villa Elfkullen – som var Tures bostad - och fikar i cafét där…
Det blir ”pröva-på-bågskytte” och guidad tur med arkeologistuderande Anton (kl 13.00). Du
kan klättra upp i tornet och se på en fantastik vy över Uddevalla eller ner i pelargången
och fängelsehålan om du vågar….
Meddela om du/ni kommer senast 10/9 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller
sms/tel 0730-556996.
Hitta till borgruinen: Bostadsområdet Tureborg ligger i östra delarna av Uddevalla. Kör upp
för backen på Tureborgsvägen och parkera längst upp på parkeringen. Gå tillbaka en liten
bit i backen tills du ser en markerad stig upp i berget mittemot Tureborgsvägen 22. Följ
stigen ca 150 meter.
VÄLKOMNA!
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Vuxenträff för dig som är över 18 år, medlem i
Attention Uddevalla och har NPF:
På lördag 26/9 kl 15.00 kör vi GOKART på Glimmingen motorstadion, strax utanför
Uddevalla (gamla vägen till Trollhättan/Vänersborg). Vi bjuder på gokartavgiften.
Ni som skall köra måste vara på plats senast 14:45. Fika finns att köpa.
Anmäl senast 20/9 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller på sms/tel 0730-556996.
Samåkning kan ordnas från lokalen i Uddevalla, meddela om du vill samåka

Ungdomsträff – medlemstjejer och killar från 10 år
och uppåt! Även syskon är välkomna!
På lördag 26/9 kl 15.00 kör vi GOKART på Glimmingen motorstadion, strax utanför
Uddevalla (gamla vägen till Trollhättan/Vänersborg). Vi bjuder på gokartavgiften.
Ni som skall köra måste vara på plats senast 14:45. Fika finns att köpa.
Anmäl senast 20/9 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller på sms/tel 0730-556996.

Teaterdags:
Välkommen till föreställning med Östra teatern:
Churchill var inte heller klok….
Om arbetslivet för personer med
funktionsnedsättning av Gunilla Boëthius
Tid: kl 18.00 onsdag 23 september 2015
Plats: stora hörsalen, Bohusläns museum,
Uddevalla
Biljettpris: 75 kr/person
Anmälan: boka plats via Bohusläns museum tel: 0522-656501
Arrangörer: Attention Uddevalla, ABF samt Bohusläns museum.
HSO Uddevalla fyller 40 år och firar det med program lördag 5/9 kl 11-15 på
Kapellevägen 1, Uddevalla. HSO = Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
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Öppet i lokalen: Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla första
tisdagen i varje månad mellan kl 17.00-19.00.
Nästa öppettider är 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12
Välkomna på en enklare fika, låna och lämna böcker eller prata med
någon av oss i styrelsen och ev andra medlemmar på besök!
OBS! Ring på vår ringklocka om ytterdörren är låst så kommer vi och öppnar

Medlemsträffar i Trollhättan var tredje tisdag kl 18.00:
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, Kommande datum: 18/8, 15/9, 20/10, 17/11 och 15/12.

Boka in den 29/10 kl 13.00-16.30
redan nu!
Då blir det föreläsning i Vänersborg med Svenny Kopp –
expert på flickor med ADHD/Aspergers syndrom. Mer
information och inbjudan kommer i nästa medlemsbrev.

Eric Donell kommer förhoppningsvis tillbaka till oss i höst.
Som vanligt kommer vi också att hyra Vattenpalatset mm…
Intressepolitiskt arbetar vi för fullt med brukarråd inom
psykiatrin och habilitering och med olika träffar med social
omsorg och handikappråd i flera av våra kommuner……..

