
 
 
 
 

Medlemsbrev juni 2021 - Attention Uddevalla med omnejd 
 
OBS! Information om sommarläger: 
Pga pågående pandemi har styrelsen Attention Uddevalla med omnejd beslutat att INTE anordna 
några sommarläger för barnfamiljer eller vuxna 2021. 
Smittspridningen är fortfarande hög i samhället och vi bedömer inte kunna säkerställa en helt smittfri 
miljö. Därför har vi tyvärr fått ta detta beslut. 
 
Vi hoppas att ni har möjlighet att följa med på utflykten till Nordens ark den 4 juli (Obs anmälan 
krävs) och att vi i början av hösten kan ordna fler trevliga uteträffar istället. Vi ordnar även grillträffar 
i Trollhättan under sommaren. 
 
Vi önskar alla medlemmar en fin sommar! 
/styrelsen 
 
 
Sommarutflykt till Nordens Ark den 4 juli 2021! 
Alla medlemmar är varmt välkomna att besöka Nordens Ark på söndag den 4 juli-21. 
Attention betalar inträde, ni tar med egen fika/matsäck! 
Pga pandemin har Attentions medlemmar tilldelad entrétid mellan kl 10.00-12.00, men du kan 
sedan stanna hela eftermiddagen om du vill. Ni bockar av er på Attentions lista i entrén. 
 
OBS! För er som inte kan ordna transport på egen hand så ordnar Attention samåkning med hyrd 
buss om ni behöver skjuts från Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla. 
Bussen avgår från Resecenter Vänersborg kl 9.00, Resecentrum Trollhättan kl 9.30 och vår lokal på 
Skansgatan 3 i Uddevalla kl 10.00. 
Bussen går tillbaka kl 14.30 och stannar på tillbakavägen i Uddevalla kl 15.00, Trollhättan kl 15.30, 
Vänersborg kl 16.00. 
På grund av det rådande läget med Covid är antalet platser på bussen begränsat. 
 
Anmäl er senast 27/6 med ett tydligt meddelande på e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms 
0730-556996 och meddela hur många ni blir, ange namn på alla samt åldrar på ev medföljande barn - 
samt om du vill åka med bussen från Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla. 
Mer info om Nordens ark finns att läsa på: www.nordensark.se 
 
 
Attention bjuder in till grillträffar på Macken - för alla medlemmar! 
Grillträff på Mackens lekplats i Trollhättan, söndagarna 18/7, 1/8 samt 8/8 kl 11-13. Vi tänder 
grillarna och ni tar själva med det ni vill grilla/äta och dricka. 
Det finns närhet till lekplats för de yngre, bord och bänkar för de äldre. 
OBS! Vi tänker på varandra i och med Covid-19 och håller avstånd. Och stannar självklart hemma om 
vi inte är friska! 
Meddela gärna om ni kommer så vi kan beräkna antal grillar som ska tändas. Intresseanmälan samt 
ev frågor om träffen, kontakta Kim (sms 0739496738) 
Läs mer om Mackens lekplats/Maria Alberts Park: https://www.trollhattan.se/.../tingvalla/macken-
lekplatsen/ 
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