
 
 
Medlemsbrev maj 2021 Attention Uddevalla med omnejd 
  
Då var våren här och sommaren närmar sig väldigt snabbt. Coronapandemin håller tyvärr i sig och vi 
får alla försöka hjälpas åt att hindra smittspridningen. 
Vi vet inte när vi kan börja ha större aktiviteter igen och om vi kan ordna läger i sommar. Vi får helt 
enkelt vänta och se vad Folkhälsomyndigheten säger framöver. 
Så håll ut och håll i så ska nog bättre tider komma. 
Vi ordnar ändå lite olika träffar som du kan läsa om i detta medlemsbrev.  
Vi önskar alla en fin vår och en härlig sommar! 
//Styrelsen 
  
  
Attentions Digitala föräldraträffar: 
11/5 kl 18.00 för dig som har barn 0-15 år 
27/5 kl 18.00 för dig som har barn 16 år och uppåt 
  
Vi pratar om vardagen med våra barn och tipsar varandra. 
Anmäl dig till e-post: kicki.stahl@sv.se så får du en länk. 
Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. 
  
Sociala promenader med Attention 
12/5 kl 17.00 
26/5 kl 17.00 
Du som är ung eller vuxen med NPF är välkomna! Vi pratar och tar en promenad ihop. 
Pga pandemin är antal deltagare begränsat och du måste därför meddela om du kommer senast 
dagen innan på sms 0730-556996 eller e-post: info@attention-uddevalla.se 
Samling vid Attentions lokal på Skansgatan 3 i Uddevalla. 
Kicki och Marita från Attention hälsar välkommen! 
  
  
Attentions sommarutflykt 
Alla medlemmar är välkomna att besöka Nordens Ark på söndag den 4 juli 2021. 
Attention betalar inträdet, ni tar med egen fika/matsäck. 
  
Pga pandemin har Attentions medlemmar tilldelats entrétid mellan kl 10.00-12.00, men du kan sedan 
stanna hela eftermiddagen om du vill. Bocka av er i på Attentions lista i entrén. 
  
OBS! För er som inte kan ordna transport på egen hand så ordnar Attention samåkning med buss om 
ni behöver skjuts från Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla. Pga pandemin är antal platser i bussen 
begränsade. 
  
Anmäl er senast 27/6 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller på sms 0730-556996 och meddela 
hur många ni blir, ange namn på alla samt åldrar på ev barn, samt om du vill åka med bussen från 
Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla. 
Välkomna önskar styrelsen! 
  
  
Att vara vuxen med ADHD - samtalsgrupp om din livssituation 
Studieförbundet Vuxenskolan ordnar samtalsgrupp i Stenungsund med start 17/8, fem träffar. För mer 
info kontakta: ann-marie.myllykangas@sv.se elelr ring 0101-3300913. Anmälan  Att vara vuxen med 
ADHD - SV Väst 
Med arr: Attention Uddevalla med omnejd 
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