
    

FÖRENINGSNYTT 

Nr 2, juni 2021 
 

Har du besökt hemsidan som har fått ett helt nytt utseende och en ny struktur? 
Den nya strukturen passar även mobiltelefoner. 

Några roliga aktiviteter erbjuds under sommar och 
sensommar. Den sena höstens programplanering är ännu 
inte gjord i avvaktan på det framtida smittläget.  Vi hoppas 
kunna återgå till några av våra tidigare uppskattade 
aktiviteter som bad på AquaNova och i varmbassängen i 
Säter. 

Styrelsen önskar alla medlemmar och intresseanmälda en avkopplade sommar! 

 

Kommande aktiviteter 

Frågor om aktiviteterna och anmälan mobil 076 – 119 90 57!  
Anmälningar via e-post dalarna@autism.se Alla programinslag presenteras 
med reservation för förändringar. Varmt välkommen till föreningens 
arrangemang! 

27/7  Samling i Plättbacken, Borlänge  

7/8 Trollvandring i Säterdalen 

28/8   Fisketräff i Aspeboda/Smedsbo  

28/9    Digital träff släktforskning för nybörjare träff nr 3 

Håll särskilt god koll på föreningens hemsida där aktiviteterna 
annonseras. 
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Häng med till Plättbacken!  

27 juli kl. 13:00 – 15:00    

Föreningen bjuder in till en utomhusträff i 

Plättbacken också kallad Paradisbacken i 

Borlänge.  Ett härligt friluftsområde vid 

Tjärnaberget. Där kan vi med lätthet hålla 

social distans och ändå umgås.  

 

Vid träffen kommer det att vara möjligt att spela utomhusspel som yatzy, 

kubb, boule mm. Man får mer än gärna ta med egna spel. Vid Plättbacken 

finns också en cykelbana med grusunderlag, medtag cykel och hjälm om du 

tänker köra.  

 

Samling sker vid föreningsflaggan. Föreningen fixar med kol till grillplatsen 

och var och en tar med egen matsäck. Det finns även en liten stuga med 

toalett på området. Vi hoppas så klart på fint väder, men skulle det regna 

kan vi komma att ställa in med kort varsel.  

 

Anmälan görs till föreningens mail eller telefon senast den 25 juli. Vid 
frågor går det bra att vända sig till Zara Sillén 070-465 79 84 eller  
Maria Ljungberg 070-216 33 91. Hitta till Plättbacken  
https://kartor.eniro.se/s%C3%B6k/borl%C3%A4nge-pl%C3%A4ttbacken 
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Trollvandring i Säterdalen den 7 augusti kl 14-15 

 

Denna föreställning är bokad endast för medlemmar i Autism- och 
Aspergerföreningen Dalarna.  

Anmälan: Anmälan görs till föreningens mail eller telefon senast den 4/8. 
Ange huvudmedlemmens namn samt antal personer. Antalet platser är 
begränsat till 20 personer. Först till kvarn gäller.  

Denna trollvandring i Säterdalen är en interaktiv musikalisk vandring med 
spännande inslag. Trollvandringen riktar sig till barn 4 -7 år men alla är 
naturligtvis välkomna. Där kommer ni att möta väsen från förr. Folktrons 
magiska väsen dyker upp, tillsammans utforskar vi kamratskap, miljö m.m. 

Ta med: Egen matsäck eller fika då trollvandringen avslutas vid en gammal 
slogbod med dans och musik.  
Föreställningens längd: 40 min  

Medverkande:  Caroline Rendahl och Peter Östberg 

Plats: Säterdalen, kör till den nedre parkeringen där börjar Fäbodstigen, 
möt upp föreningens representant vid föreningens röda flagga för biljett. 

Arrangör: Teater Tribus i samarbete med Säters kommun. 

  



Fisketräff i Aspeboda/Smedsbo-området (mellan 

Falun/Borlänge)  

Plats: Småillingarna som tillhör Aspebodas 

fiskevårdsförening (länk) 

När: 28/8 kl. 11:00 – 14:00 

Bild från tidigare fisketräff  

Aktivitet:  Fiske - regnbåge, grillplats och bord med tak finns, 
föreningen står för fiskeavgift för medlemmar och kol/ved till 
grillning. 

Checklista: Fiskeutrustning, egen matsäck/fika, kläder efter väder, 
myggstift. 

 

Anmälan görs till föreningens e-post eller telefon senast den 24/8. 
Ange namn på huvudmedlem, antal och medlemskap. Icke medlem avgift 

25:-/vuxen. Karta finns på länkad sida. Samordnare: Jan Höglund 

 

 

Släktforskning för nybörjare  
Välkommen till en träff via internet den 28/9 kl. 19.00 – 20.30. 

Inloggning möjlig från kl. 18.45 för test av uppkoppling. 

Att syssla med släktforskning är roligt. Det är ett intresse som passar 

både för den som är äldre och för den som är yngre. I dessa tider, då 

vi vistas mycket i hemmet, passar släktforskning som bäst. Det går 

bra att komma med även för den som inte varit med vid de första 

träffarna. 

Autism- och Aspergerföreningen Dalarna bjuder in till en tredje träff 

om släktforskning. Eva Hellman i Borlänge är en erfaren släktforskare 

och dessutom ledamot av föreningens styrelse. Det går bra att mejla 

http://www.aspebodafvof.se/
http://www.aspebodafvof.se/


Eva med frågor i förväg så svarar hon under träffen 

hellman.eva@gmail.com 

När du väl har börjat och de första ledtrådarna är på plats så har du 

ett intresse som räcker livet ut. Släktforskning är en sorts spännande 

detektivarbete. Vem vet vilka du finner som dina förfäder. Vilka var 

de? Hur såg deras liv ut? Var kom de ifrån? 

Välkommen att anmäla dig till denna träff om släktforskning. Träffen 

sker via dator/mobil/surfplatta. Anmäl dig och du får en länk att 

klicka på för att ansluta till mötet. Länk och instruktioner skickas den 

27/9. 

Anmäl dig med e-post senast den 26/9. 

 

 

Efterlysning  

Det finns ett intresse bland våra medlemmar att vara med på digitala 
spelträffar, men för att starta behöver vi någon/några som tillsammans med 
styrelsen kan vara med och utforma dessa träffar. Är du intresserad av att 
hjälpa till kontakta styrelsen via föreningens e-post.  

 

 

Årsmöte och ny styrelse 

Årsmötet i år hölls digitalt via mötesverktyget Zoom. 
Styrelsen är oförändrad sedan förra året. 
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Nyheter från Autism- och Aspergerförbundet 

Den uppskattade skriften ”Vad innebär funktionshindret” har efter 
slutförsäljning återuppstått i ny skrud under titeln ”Vad innebär autism?” 
Skriften går att beställa från förbundskansliets webbshop: butik.autism.se 
Den kostar 150 kronor. 

 

 

Rapporten ”Förlorade år” 

Autism- och Aspergerförbundet lanserade under våren 
rapporten ”Förlorade år”. I rapporten finns exempel på hur 
levnadsvillkoren för ungdomar och unga vuxna med 
autism, utan intellektuell funktionsnedsättning, kan se ut.  

Rapporten Förlorade år – från byråkratins väntrum 
(öppnar pdf i nytt fönster) 

Filmer från rapporten  

 

Ny utredning om merkostnad i boende enligt LSS  
Utredningen ”Boende på (o)lika villkor – merkostnader i 

bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” har 

överlämnats till regeringen. Autism- och 

Aspergerförbundet har haft en plats i den expertgrupp 

som gjort utredningen. 

  

Ta del av utredningen via 

https://data.riksdagen.se/fil/AB06F24E-0095-4146-

85F4-8B53C2DCE8A6 

  

https://www.autism.se/media/i1qeoka3/forlorade_ar_webb.pdf
https://www.autism.se/media/i1qeoka3/forlorade_ar_webb.pdf
https://www.autism.se/om-oss/vad-vi-gor/rapporter/forlorade-ar/filmer-fran-rapporten/
https://data.riksdagen.se/fil/AB06F24E-0095-4146-85F4-8B53C2DCE8A6
https://data.riksdagen.se/fil/AB06F24E-0095-4146-85F4-8B53C2DCE8A6


 

Adresslista förtroendevalda och övriga uppdrag 
Namn  Kontaktuppgifter Uppdrag 

Maria  

Ljungberg 

ordförande 

070-216 33 91 

 hm.ljungberg62@gmail.com 

Kontaktombud Borlänge 

Brukarråd BUP  

Samverkan länshabilitering 

Ledamot i Stiftelsen Autism 

Turid Fredriksson 

vice ordförande 

 Turfre78@gmail.com Läger, AquaNova 

Pia Johansson 

sekreterare 

 070-315 09 65 

 076-119 90 57 

 pia.johansson@autism.se 

Informationsspridning, 

inbjudningar, anmälningar, telefon, 

e-post, hemsida, Facebook 

Vice ordförande förbundsstyrelsen 

Linda Kvalöy- 

Johansson 

kassör 

 076-769 06 66 

 linda.kvaloy@gmail.com 

Kontaktombud Gagnef  

LSS-ombud 

Pia Lennström 

ledamot 

070-672 95 46 

 p.lennstrom@telia.com 

Kontaktombud Borlänge 

Läger, AquaNova 

Jan Höglund 

ledamot 

070-2807979 
jan_hoglund@telia.com 

Spel- och fisketräffar, bad i Säter 

Tina Forsberg 

ledamot 

073-7891424 
forsbergmartina@hotmail.com 

Syskonträffar 

Facebook, Instagram mm 

Zara Sillén 

suppleant 

 zsillen@hotmail.com 
 

Brukarråd BUP, Spelträffar 

Lena Thomsen 

suppleant 

lenathomsen70@gmail.com 
 

 

Eva Hellman 

suppleant 
hellman.eva@gmail.com Spelträffar, släktforskning 

Rikard Bergendahl 

suppleant 

rikard.bergendahl@gmail.com 
 

Kontaktombud Falun 

Anna-Lena Jahncke 
suppleant 

0243-228970  

Bobo Eriksson 
valberedning 

0225-151 77 
ulf.bobo@telia.com 

 

Karin Thoring 
valberedning 

070-433 64 39 
karin.thoring@tele2.se 

 

Catarina Lund 

Särström 

Adjungerad 

catarina.lund@utb.mora.se Ledamot i förbundsstyrelsen 

Skolombud 

Verksamhetsbidrag från  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autism- och Aspergerföreningen Dalarna  

hemsida: www.autism.se/dalarna  

epost: dalarna@autism.se  

mobil: 076 - 119 90 57 

 
 

Föreningen finns också på Facebook  
både med en öppen sida och en sluten grupp,  

samt på Instagram.  
 
 

Besök hemsidan regelbundet för uppdateringar! 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