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Januari 
19/1: Cafékväll 

Februari 
2/2: NPF- och anhörigträff 

16/2 Cafékväll 

Mars 
9/3: Årsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt år och nya utmaningar! 

 

Planerade aktiviteter i vår 
Den 24 maj kl. 11.00–17.00 anordnar vi en dag på Alnäs på 
samma sätt som förra året. Alltså en kostnadsfri heldag på Alnäs 
för våra medlemsfamiljer med aktiviteter och förtäring. Mer 
information kommer senare.  

 

Någon gång i april kommer vi också att köra en repris på den 
populära bowlingen. Vi återkommer om dag och tid! 

 

 



 

Sida 2 
 

Vårens cafékvällar,  
NPF-träffar och anhörigträffar 
 
 
 
Liksom förra terminen kommer vi att varva cafékvällar med program med NPF-
träffar och anhörigträffar. 
 

Alla träffar äger rum på måndagar 18.30–20.30. På cafékvällarna 
serveras smörgåsar, de andra kvällarna bjuder vi på ett enklare 
tilltugg. 
 

 
Datum Typ Ev. program 

19 januari Cafékväll Inget särskilt program 
2 februari NPF-träff, anhörigträff  
16 februari Cafékväll Program meddelas senare 
2 mars NPF-träff, anhörigträff  
16 mars Cafékväll Försäkringskassan berättar om 

aktivitetsersättning 
30 mars NPF-träff, anhörigträff  
13 april Cafékväll Center för kommunikativt och 

kognitivt stöd informerar om sin 
verksamhet (mer information på 
sida 3)  

27 april NPF-träff, anhörigträff  
11 maj Cafékväll Program meddelas senare 
25 maj NPF-träff, anhörigträff  
8 juni Cafékväll Terminsavslutning 

 

 

Alla är varmt välkomna!  

 
Kontaktperson för NPF-träffarna –  

Annica Beil: beilan03@hotmail.com 

Kontaktperson för anhörigträffarna – 
Laila Blideskog: lailablideskog@hotmail.com 

 
Kontakt till föreningen: info@attention-uppsala.se. 
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Kallelse till årsmöte 

 

Välkommen till föreningens årsmöte måndagen den 9 mars 2015! 
Tid: kl 18.30 
Plats: Kungsgatan 62, 5 tr. 
 
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor 
före årsmötet.  
 
Om du vill nominera någon till styrelsen eller annat uppdrag så kan 
du kontakta valberedningens sammankallande: Britt-Marie Zeltner,  
mailadress: agistri@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

På cafékvällen den 13 april kommer Center för kommunikativt och 
kognitivt stöd och informerar om sin verksamhet. Centret som finns 
inom Landstinget/Hälsa och habilitering jobbar med att underlätta 
vardagen för personer som av olika anledningar har svårt att se, höra, 
prata, planera sin tid, komma ihåg saker, samspela och leka. På 
centret finns visningsmiljöer med smarta lösningar och teknik som på 
olika sätt kan göra vardagen enklare. Visningsmiljöerna som finns på 
Kungsgärdet är öppna för alla intresserade.  
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Är du intresserad av att måla? 

 

Välkommen till vår målargrupp. Vi träffas på onsdagar klockan 13.00-
15.30 i ABF:s lokaler på St: Persgatan.  
 
För mer information ring Cecilia Ingard tel. 070-284 44 62. 
 
Det är gratis att delta och vi har även olja, akryl och akvarellfärger att 
tillgå. 
 
Kamratcirkeln ges i samarbete mellan Attention och ABF. 
 
Första träffen för terminen är 21 januari. 
 

Välkommen! 


