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Kalendarium 
Februari 

3/2: Cafékväll 18.30–20.30 

17/2: Cafékväll 18.30–20.30 

Mars 

3/3: Cafékväll 18.30–20.30 

11-12/3:  NPF-forum, Riksföreningen 
Attention   

17/3: Cafékväll 18.30–20.30 

29/3: Årsmöte Attention Uppsala  

 

 

 

 

Ändrat datum för årsmötet 

Eftersom vår vanliga årsmöteslokal var upptagen då vi hade planerat att ha 
föreningens årsmöte, tvingas vi flytta datum för årsmötet en gång till. Nytt 

datum för Attention Uppsalas årsmöte är 29 mars. Se kallelse sid. 3! 
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God fortsättning! 
 
Vi skriver nu 2010 och ett nytt decenium har startat vilket låter både spännande och lite 
skrämmande............tiden går så fort. Tack alla medlemmar för det gångna året och vi får 
hoppas att det nya året kan ge något gott till oss alla. 
 
2009 års NPF-forum gick av stapeln i Västerås den 26-28 mars och bjöd på många intressanta 
seminarier, föreläsningar och utställningar. I år är det den 11-13 mars som gäller för NPF-
forum, och för oss Uppsalabor blir det särskilt intressant då det kommer att hållas på 
Fyrishov här i Uppsala. Det är dessutom Attentions 10-årsjubileum så det kommer att blir 
något utöver det vanliga, t.ex. artistgala på lördagen med bland annat Caroline af Ugglas och 
Göran Engman. Jag hoppas att så många som möjligt av Er har möjlighet att komma. Årets 
tema är ”Att se möjligheter i svårigheter” vilket jag tycker ger en positiv start på det hela. Gå 
in på Attention Riks hemsida och läs hela programmet där Du också kan anmäla Dig om Du 
är intresserad, så hoppas jag att vi ses där. 
 
Våra cafékvällar fortsätter under våren på onsdag kvällar varannan vecka med start 20/1. Vi i 
styrelsen jobbar nu som mest att försöka locka några intressanta föreläsare till våra 
cafékvällar och informerar löpande i medlemstidningen. Vår Aspergergrupp med Hanna 
fortsätter sina träffar i ett eget rum under cafékvällen. Vårt syfte är att alla ska kunna 
komma och ta en fika, sitta ner och prata en stund, knyta kontakter och få goda råd och 
ideér av varandra. 
 
Vill samtidigt önska Er välkomna till Attention Uppsalas årsmöte måndagen den 29 mars  
klockan 18.30. 
 
 
Ewa Wikander 
Ordförande Attention Uppsala  
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Kallelse till Attention Uppsala årsmöte 
2010 

 

Dag: måndagen den 29 mars 2010 

Tid: kl. 18.30 

Plats: HSO, Kungsgatan 62,Uppsala 

 

Har du förslag du vill föra fram? 

Skriv då en motion till årsmötet.  
Motionen måste vara inlämnade senast 28 februari. 

Du kan skicka den via vanlig post eller e-post.  

Attention Uppsala 
Kungsgatan 64 
753 18 Uppsala 

attention@c.hso.se 

 

Nomineringar 

Vill du föreslå kandidater till styrelsen? 
Kontakta valberedningen senast den 28 februari på  

tel.nr: 018–13 33 49 (Britt-Marie Zeltner). 

 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk berättelse 
skickas ut till medlemmarna  före årsmötet. 

 

Efter årsmötet bjuder föreningen på 
kaffe/te och tårta. 

VÄLKOMNA!
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Vi har den glada nyheten att meddela att Misa nu finns i Uppsala! 
 
Misa Uppsalaenheten vänder sig till personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som t ex Aspergers syndrom samt personer med 
inlärningssvårigheter. Vi arbetar individuellt för att hitta lämplig arbetsplats och 
utgår efter varje persons önskemål och förutsättningar. Många av de personer vi 
arbetar med har målet att få en anställning och då är det också vårt mål. 
Misa finns sedan tidigare i Stockholm och Malmö. 
 
Ni är välkomna att boka ett besök hos oss. Vi berättar då gärna mer om 
verksamheten i Uppsala. 
 
Kontaktinformation 
Malin Vestin, arbetskonsulent 0700-92 49 89 
Annica Wasteson, verksamhetsansvarig 070-33 74 100 
Misa Uppsalaenheten 018-12 74 30,  
E-post: uppsala@misa.se 
 
Mer information finner du på vår hemsida http://www.misa.se 
 
 
 

 
 

Gymnasiestudier  
 
Lundellska skolan är en gymnasieskola i Uppsala som populärt kallas ”Skrapan”. 
Fr.o.m. hösten 2010 finns följande program för ungdomar med diagnosen 
Asperger syndrom eller högfungerande autism: 

 Individuellt program  
 Samhällsvetenskapligt program 
 Naturvetenskapligt program 
 

För mer information kontakta  
utbildningsledare Marie-Louise Nordesjö, 018-18 91 07 
eller läs på skolans hemsida: www.skrapan.uppsala.se 
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INTRESSEANMÄLAN 
 
 

Attention Uppsala län bjuder in medlemsfamiljer till: 
 
 

Familjeläger 2010 
 
Vi vet att det finns intresse bland våra medlemsfamiljer att få träffa andra familjer i liknande 
situation . Därför vill vi ordna ett familjeläger under helgen 25-26 september 2010. Platsen vi 
kommer att hålla till på ligger några kilometer från centrala Enköping  
 
Logi: Bredsands vandrarhem 1 natt  
Kost: Frukost, 2 luncher, middag och fika 
 
I området intill vandrarhemmet finns stor badstrand, minigolf, roddbåtsuthyrning och kiosk.  
Även tillgång till stora strövområden och möjlighet att delta i Friluftsfrämjandets tipspromenad 
finns i närheten. 
 
Om vädret tillåter kan vi bada, leka, fiska och grilla vid stranden. Inomhus kan vi spela spel,  
se på film, lyssna på musik och prata. 
 
 
Kostnaden för denna helg inkl. kost och logi blir till självkostnadspriset 450 kr/person. 
Om ni är fyra eller fler personer i familjen får ni betala max. 1600 kr/familj. 
 
(Fondmedel kommer att sökas och om vi får sökta medel kommer vi att subventionera priset.) 
 
 

Vill ni ta chansen att träffa andra medlemsfamiljer i Uppsala län? 
 
 
Anmäl ert intresse till er lokalförening via e-post eller telefon senast 7 februari.   
Anmälan är inte bindande. 
 
 
Lokalförening E-post Telefon 
 
Attention Uppsala attention@c.hso.se 076-803 09 19 
 
Attention Tierp-Älvkarleby christina.rehlin@hotmail.com 0293-103 76 
 
Attention Heby karin.ahlberg@uppsalavatten.se 0292-200 91 
 
Nätet Resurs- och föräldraförening styrelsen@natet.se 070-540 09 96 
(Attention Enköping-Håbo) 
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Våren 2010 
 

Plats: Kungsgatan 64, bottenplanet, ”torget” 
 

Vissa onsdagar  

Kl: 18.30 – 20.30  
 
Cafékvällarna fortsätter som vanligt i vår.  
Värdinnor i vår är Mildred och Inga-Lill. Till sin hjälp har de två volontärer, 
Emma och Samuel. Hanna fortsätter med träffar för de med Aspergers 
syndrom under cafékvällarna. 
 
Februari 3/2  
 17/2  
   
Mars 3/3  
 17/3  
 31/3  
   
April 14/4  
 28/4  
   
Maj 12/5  
 
Vi bjuder på fika. Kom och ta en kopp kaffe eller te i lugn och ro. 
Alla är varmt välkomna! 
 
Frågor: ring Elisabeth Axberg: 076 - 803 09 19 
Eller maila attention@c.hso.se 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attention Uppsala 
Adress: c/o HSO, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala 

Telefon: 018–56 09 00 
E-post: attention@c.hso.se 

Webbsida: www.attention-uppsala.se 

Hitta till HSO: 
 
Kungsgatan 64 
753 18 Uppsala 


