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Kalendarium
Mars
17/3: Årsmöte
24/3: NPF-träff + anhörigträff

April
7/4: Cafékväll
22/4: Informationskväll Personligt ombud
26/4: Bowling

Maj
5/5: Cafékväll
18/5: Heldag på Alnäs 

Nya programpunkter för vårens cafékvällar:

7 april: Caroline Pettersson berättar om sin AS, sin svåra 
sjukdom och sin assistenthund.

5 maj: Gullan Hagstedt berättar om depression och ADHD.
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Attention Uppsala bjuder sina medlemsfamiljer 
på en heldag på Alnäs 18 maj kl. 10.00–16.00

Det finns instruktörer för paddling med kanadensare, klättervägg, lekar 
och åka båt (med båtförare och lekledare). 

Kl. 10.00–11.00 finns fika framdukat, kl. 13.00 serveras en grillad lunch
(hamburgare) och kl. 15.00 serveras fika igen.

Anmäl dig senast 5 maj via e-post till Ewa Wikander 
på ewa.wikander@trion.se. 

Glöm inte att uppge eventuella allergier. Vegetariskt, laktosfritt och 
glutenfritt alternativ kan erbjudas. 

Till Alnäs tar man sig med buss 20, 11 eller 111.

Dagen är helt kostnadsfri för medlemmarna. Vi hoppas att detta ska bli 
en oförglömlig dag!
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Dagläger på KFUM Alnäs sommaren 2014
Sista anmälningsdag 31 mars

Flera barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fick sommaren 2013 möjligheten att delta i KFUM 
Alnäs dagläger. Alla barnen fick en egen assistent som fanns till hands om barnet behövde särskilt stöd. 
Assistenten hade också möjlighet att hämta och skjutsa hem barnet om behov fanns. 

KFUM Alnäs vill även i år samarbeta med Attention och ta emot barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning från föreningen.

På KFUM:s hemsida www.uppsala.kfuk-kfum.se, kan du läsa om Alnäs dagläger: 
”Sommartid driver KFUM Alnäs Uppsalas största barnverksamhet för barn i 7-15 år. Läget vid 
Ekolns norra strand ger en fin inramning åt alla aktiviteter.
På Alnäs kan du bland annat spela tennis, beachvolleyboll, basket och fotboll.”

Det finns olika läger att välja mellan. Vildmark, pysselverkstad och studsmatta har 
varit mycket uppskattat av flera barn. 

Kostnad: 950 kronor per vecka och barn. I avgiften ingår lunch. Ett antal gratisplatser finns 
också. Hör av dig till Attention om du behöver det.

Intresserad? Anmäl ditt barn via brev eller mail:
Attention Uppsala
HSO
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala

E-post: eliuppsala@gmail.com

Frågor: ring Elisabeth Axberg 076 – 803 09 19

Intresseanmälan för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Ja, mitt barn är intresserad av KFUM Alnäs dagläger en vecka sommaren 2013.

Barnets intressen (se ovanstående förslag men lägg gärna till annat också):

Vilken del av sommaren passar bäst för dagläger:

Barnets namn: _________________________________________________________

Barnets adress: _________________________________________________________

Barnets födelsedata: _____________________________________________________

Namn på dig som fyllt i intresseanmälan:

Telefonnummer: 
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Inbjudan till dig som är medlem i
Attention Uppsala

Informationskväll med Personligt ombud
Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få ett 

personligt ombud. Vi kan stötta dig i dina kontakter med myndigheter 
och ge stöd till förändring.

Birgitta Dahl           Ing-Marie Hedman           Karolina Wik           Elisabeth Axberg

Personligt ombud berättar om hur de jobbar. Tid kommer att finnas för 
frågor och diskussion.

Tid: Tisdag 22 april kl 18.30-20.30

Plats: ”Storan”, Kungsgatan 62, 5 tr, Uppsala

Vi bjuder på enklare förtäring. Anmäl dig gärna till Karolina. Uppge ev. 
allergier.

E-post: karolina.wik@hsovisst.se   Tel: 076-855 20 40

VÄLKOMMEN!
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Wiks slott

 Två friplatser till Attention Uppsala:
 ”ATT BLI VUXEN” 16-18 juni 2014

 Internatkurs på Wiks folkhögskola, för dig som har Aspergers 
syndrom eller adhd/add, 18–25 år

Du är välkommen att anmäla dig till internatkurs på Wiks folkhögskola under tre dagar, med två 
övernattningar. 
Vi kommer att träffas och prata om vad man behöver kunna inför vuxenlivet och du får bla 
information om arbetsfrågor, vuxenstudier, ekonomi/vardagsstrategier, kost/hälsa, relationer och 
boendefrågor.
Under kursen finns det även tillfälle för samtal och diskussion.
Det finns möjlighet att delta i en musik eller bildaktivitet tillsammans med skolans egna lärare och 
på kvällarna fritidsaktiviteter.
Begränsat antal deltagare. Vi prioriterar personer som inte tidigare deltagit i kursen.

Kostnad: 750 kr. Vi kommer att ha en förträff 2/6  kl.18.00-ca19.00 för anmälda och 
anhöriga.
Om du är intresserad, anmäl dig så fort som möjligt, dock senast den 10/5 till Ewa Wikander,
ordförande i Attention Uppsala, telefonnr: 070-604 62 55.
Frågor: ring psykolog My Säfström 018/6116829 eller kurator Marianne Olsson 018/6116864.

Bekräftelse kommer att skickas ut.
Välkommen!

Habiliteringen i samarbete med Föreningen Attention i Uppsala
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Attention Uppsala - Inbjudan

Kom till Fyrishov och bowla med hela familjen

Lördagen den 26/4 2013

Kl. 13.00-17.00.

Anmäl er till: 

Claire tel.0707 – 44 44 40 eller 

E-post: claire.grahn-eriksson@hotmail.com

Senast den 17/4

När ni anmäler er får ni veta vilken tid & bana ni får tillgång till.

En bana per familj i en timme

Efter varje bowling pass bjuder Attention på hamburgare!
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Våga prata om psykisk ohälsa
Under 4 dagar kommer ambassadörer från (H)järnkoll att berätta om olika aspekter av att leva med psykisk 

ohälsa.

Fri entré. Hörslinga finns.

Behöver du teckentolk meddela oss i god tid.

Program
24 mars - Erfarenheter av livets ljus och mörker

13.00-13.20 Ylva Larsson "Vernissage"
13.25-14.00 Petra Rohrer "Hur det är att leva med panikångest"
14.00-14.45 Anna-Karin Söderberg "Deppad, mobbad och utanför, såren i själen som inte läker"
15.00-15.45 Elena Orrlöv "Hur jag vände min livskris till livserfarenhet"

25 mars - Strategier som förenklar livet

13.00-13.45 Therese Netzell "Så kan du förenkla vardagen för både dig och dina elever"
14.00-14.45 Marie-Louise Sahlberg "Läkande berättande"
15.00-15.45 Ylva Larsson "Från skrämmande verklighetsuppfattning. Genom desperat självskadebeteende 

till en kontrollerad bipolär/adhd diagnos"

26 mars - Vägar till återhämtning

13.00-13.45 Kurt Nyberg "Psykos – kamratstöd och återhämtning"
14.00-14.45 Yasmine Ejner Lind "Traumaåterhämtning - att lära känna sig själv på nytt"
15.00-15.45 Jouanita Törnström "Vägen till återhämtning – vad hjälper?"

27 mars - Anhörigperspektivet

13.00-13.45 Gunilla Ekholm "Anhörig till OCD-drabbad (tvångssyndrom)"
14.00-14.45 Jessica Axberg "ADHD dygnet runt". Så har vi fått det att fungera – i familj, skola och 

fritid
15.00-15.45 Signe Rudberg Selin "Respekt, kärlek & en massa humor" Sång och poesi - samt min 

erfarenhet av att vara anhörig.

Ingen föranmälan

Plats: Infoteket, Kungsgärdets center, S:t Johannesg 28 D, Uppsala



Djur & Musik
friskare med

Kan vi själva påverka hur vi mår genom 
att göra saker vi tycker om? 

Visst kan vi det! Välkommen på djur- 
och musikträff med smörgås och fika!

Kom och träffa oss på Studieförbundet Vuxen-
skolan där du får veta mer om Svenska OCD-för-
bundet Anankes projekt ”Friskare med djur och 
musik” som nu startar i Uppsala. 

Projektet riktar sig till barn och ungdomar i åldrar-
na 6-16 år som har ocd (tvångssyndrom), men även 
barn med andra diagnoser eller oro och ångest är 
välkomna.

Anmäl dig redan idag!

När: Lör 22 mars kl 13-15.

Var: Studieförbundet Vuxenskolan,  
Kungsängsgatan 12, Uppsala.

Pris: Kostnadsfritt*.

Anmälan & frågor: Signe Rudberg Selin, 
livese40@hotmail.com, 073-828 44 99.

Kl 13.00-13.15 

Inledning
Information om projektet. Vi 
bjuder på goda smörgåsar och 
fika (ange vid anmälan ifall du 
har några kostrestriktioner).

Kl 13.15-14.00 

Musik och rörelse
Musik, rörelse, rytmik med 
musik-och hälsopedagog Signe 
Rudberg Selin. Vi får prova på 
några enkla övningar med rytm, 
sång och rörelse. 

Kl 14.00-14.15 

Info om sommarläger
Projektledare Susanna Wersäll 
visar bilder och berättar om 
sommarens Djur- & musik-läger.

Kl 14.15-15.00 

Träffa hunden Molly
Träffa vårdhunden Molly och 
hennes ägare Elisabeth Pyykö Er-
iksson. Molly tycker extra mycket 
om att vara tillsammans med 
människor och hjälpa dem. Hur 
kan man tala med en hund på 
hundens språk? Vad gör en hund 
som arbetar med människor?

*Aktiviteterna finansieras med stöd från Allmänna arvsfonden och är kostnadsfria.  
På sommaren erbjuds barnen att vara med på läger med djur och musik till låg kostnad. www.ocdforbundet.se. 

Musik och rörelse

SommarlägerSommarläger

Hunden Molly

Program

SVENSKA OCD-FÖRBUNDET ANANKE, UPPSALA LÄN

inbjuder till:

©Hippodrom
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