
 

 

 

 

 

 

Medlemsbrev maj 2022 

Attention Uddevalla med omnejd 

 
Våren är här och sommaren kommer med stormsteg. Vi planerar nu olika aktiviteter och även 

sommarläger, läs mer nedan och i inbjudan till lägren. Välkomna! 

/Styrelsen 

 

En kväll i parken -Vänersborg – den 18 maj 

Vänersborgs kommun bjuder ihop med Attention, Autism och Aspergerföreningen samt FUB 

in till en trevlig kväll i Dalaborgsparken. Den 18 maj-22 kl 18.00-21.30 blir det dans till BC 

Rajder, kaffe, korv&bröd, chokladhjul mm. Gratis inträde, men ta med pengar till förtäringen. 

 

 

Digitala föräldraträffar för dig med barn 16 år och uppåt 

Föräldraträffar i Attention för dig med barn i gymnasieålder och uppåt med NPF/under 

utredning. Även du som inte varit med förut är välkommen. 

Vi pratar och tipsar varandra, delar erfarenheter och kunskap i föräldraskapet. 

När? torsdag 19/5-22 kl. 18.00-19.30 

Hur? Du anmäler dig på e-post: kicki.stahl@sv.se så mailas länken/adressen ut till dig 

senast kl. 17.00 den aktuella dagen. Du klickar på länken och kommer så med på träffen. 

Ansvarig för träffen är Kicki Ståhl. 

Vår samarbetspartner SV är med och hjälper oss med tekniken vid dessa träffar. 

Välkomna! 

 

Anhörigträff - för dig som är partner till någon med NPF 

Inga fler träffar i vår. OBS! Inställt den 14/6 

 

Föräldraträffar i Uddevalla 

Inga fler träffar i vår. 

 

MEDLEMSAKTIVITET: Sommarlovsfika för våra barn och unga med familjer! 

Attentions sommarlovsfika- en tradition som nu tas upp igenom efter pandemin! 

Vi bjuder på fika och välkomnar särskilt er som av olika anledningar inte kan delta i skolornas 

vanliga avslutning. 

Tid: söndag 5 juni 2022 mellan kl 17.00-18.30. 

Plats: Snäckans konditori, Gustafsberg, Uddevalla. 

Meddela om ni kommer senast 1/6 på sms 0730-556996 eller e-post: info@attention-

uddevalla.se. 

PS Samma dag blir det även sommarlovsgrillträff på Mackens lekplats i Trollhättan om ni  

 



 

hellre åker dit😊 se separat information om grillträffarna. 

 

MEDLEMSAKTIVITET: GRILLTRÄFFAR på Macken i Trollhättan 

Attention bjuder in till träffar på Mackens lekplats i Maria Alberts park i Trollhättan, 

söndagarna 22 maj, 5 juni och 26 juni kl 11.00-13.00, för alla medlemmar i Attention och 

andra som är nyfikna på föreningen.  

Ni tar själva med det ni vill äta och dricka. Attention tänder grillen. Det finns närhet till 

lekplats för de yngre, bord och bänkar för de äldre. Närhet från busshållplats Trollhättan 

Drottningtorget, parkeringsplatser finns inne på Tingvalla-området och Högskolan västs 

parkering. 

 

MEDLEMSAKTIVITET: Sommarutflykt till Nordens Ark den 10 juli 2022!  

Alla medlemmar är varmt välkomna att följa med till Nordens Ark på söndag 10 juli-22. 

Attention betalar inträde, ni tar med egen fika/matsäck!  

Parken är öppen mellan kl 10.00-18.00 och ni som är anmälda bockar av er i entrén, man går 

på egen hand i parken. 

OBS! Vi ordnar samåkning med hyrd buss för er som behöver skjuts från Vänersborg, 

Trollhättan eller Uddevalla. Attention står för busskostnaden. 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, i Trollhättan kl 15.30 och i Vänersborg kl 16.00.  

Anmäl er senast 28/6 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996 och 

meddela hur många ni blir och åldrar på ev medföljande barn samt om du vill åka med bussen 

från Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla.  

 

Attentioncafé i lokalen på Skansgatan 3 i Uddevalla blir det första tisdagen varje månad 

mellan kl 17.00-19.00. Välkommen in på en fika! 

Kommande träffar är: 7 juni, 5 juli och 2 augusti kl 17.00-19.00. OBS! vid fint väder är vi 

utomhus uppe i Skansberget, vi sätter i så fall upp lapp på ytterdörren 

 

Attentions sommarläger! Vecka 29 är det dags för både vuxenträff och familjeläger, läs mer 

i separat inbjudan här nedan. 

 

Attention Uddevalla: 

www.attention.se, www.attention-uddevalla.se,  

e-post: info@attention-uddevalla.se 

 

http://www.attention.se/
http://www.attention-uddevalla.se/
mailto:info@attention-uddevalla.se


 

 

                Inbjudan sommarläger 2022 
Här kommer inbjudan till sommarens läger! 

                       Välkommen att anmäla dig/er! 
 
 
Plats: Sundsviksgården invid Byfjorden strax väster om Uddevalla.  
 
Tid: Måndag 18 juli – onsdag 20 juli för vuxna 18 år och uppåt med NPF (Vuxenträffen) 
        Onsdag 20 juli – fredag 22 juli för barnfamiljer (Familjeläger 1) 
        Fredag 22 juli – söndag 24 juli för barnfamiljer (Familjeläger 2) 
 
Kostnad: 200:-/vuxen (ingen avgift för barn under 18 år). Då ingår kost och logi samt 
alla aktiviteter. 
 
Lägren är öppna för medlemmar i Attention Uddevalla. Har du som är vuxen behov av 
ledsagare/stöd i vardagen så är det viktigt att detta stöd följer med på lägret. 
   
Vi bor i 2-5 bäddsrum med egen ingång och egen toa. Ni kan också sova hemma och 
komma ut på dagarna om så önskas. Du kan också ta med egen husvagn eller tält. 
Vi kommer att umgås, äta god mat, bada och mycket annat trevligt. 
 
Mer information kommer per brev när ni har anmält er! 
Har du frågor: maila info@attention-uddevalla.se eller sms/ring mobil 0730-55 69 96. 
 
OBS! Välkomna att anmäla er senast 1 juli genom att skicka in nedanstående talong 
till Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 45150 Uddevalla eller maila in uppgifterna till e-
post: info@attention-uddevalla.se. 
 
************************************************************************************************* 
Anmälningsblankett: 
 

Anmälan avser:    Vuxenträffen  ☐       Familjeläger 1 ☐        Familjeläger 2 ☐ 

 

Namn på deltagare (+ålder på barnen): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adress, e-post, tel:……………………………………………………………………………………… 

 

Ev kostallergier:………………………………………………………………………………………. 

 

Sover på Sundsviksgården  ☐         Sover hemma ☐            Husvagn/tält ☐ 

mailto:info@attention-uddevalla.se

