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Ordförande har ordet
Vad är viktigast nu?
Sommaren med sol och värme kom oväntat snabbt. Och med den kom också glädjen blandad med färger, dofter, smaker, ljud
och positiva känslor som hör till. Allt och
alla vaknade upp ur den svenska vinterdvalan och fick oväntat liv igen. Att vara
ute nu, bara koppla av och njuta verkar
viktigast för de flesta.
Men viktigt nu är också att vi tar vara på och arbetar med några av
våra mest angelägna frågor. En av de absolut mest betydelsefulla
milstolpar inom handikappsrörelsen under 1990-talet var när lagen
om särskilt stöd (LSS-lagen) inrättades. Lagen gjorde det möjligt för
många med funktionsnedsättningar att få sina specifika behov tillfredsställda och att de dessutom fick en möjlighet till fler rättigheter
som andra. Rättigheter som för många andra människor är självklara.
LSS- lagen är en nödvändig garanti för att uppnå de handikapppolitiska målen för de mest utsatta i samhället, och vi måste kämpa
för att behålla lagen som en rättighetslag. Nu är det bra om personkretsarna bevaras och således också omfattar personer med mer
komplexa funktionshinder

LSS-kommittén heter gruppen som arbetar med förändringarna.
Från början handlade det mest om assistansfrågan, men sedan juni
Valberedning
2006 har arbetsgruppens uppdrag utvidgats. Deltagarna i kommittén
Pia Forsberg
är, förutom ordföranden, ledamöter från samtliga riksdagspartier
Margareta Larsson
samt sakkunniga och experter från berörda myndigheter och
Tore Ljung
organisationer. Eva-Nordin Olsson är ordförande i Riks-FA och
FA-Föreningsnytt utkommer med fyra representerar HSO och kämpar för FA:s frågor.
nummer per år och trycks i ca 1 200
exemplar.
ANNONSPRISLISTA
Helsida
2 000 kr
Halvsida
1 000 kr
1/4 sida
500 kr
1/8 sida
300 kr

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en arbetsgivar- och
medlemsorganisation, och de har ett stort inflytande i LSS-förändringarna. Men på flera punkter i SKL:s förslag har FA inte alls
samma uppfattning.

Föreningen Autism Distrikt Göteborg
ansvarar inte för insänt, ej beställt
material. Redaktionen förbehåller sig
rätten att förkorta insänt material.
Föreningen Autism tar inte ansvar för
innehåll och kvalitet på tjänster och
produkter i annonser publicerade i FAFöreningsnytt.

SKL anser till exempel att det införs ett statligt huvudmannaskap för
att det ger en rättvisare bedömning över hela landet. FA menar
däremot att detta skulle få stora konsekvenser vid INKLUDERINGEN där
man bör ta vara på individen och alla människors olika förutsättningar. FA menar att det är bättre om kommunen får större kunskap om
funktionsnedsättningar i alla kommunala verksamheter. Detta för att
människor med funktionsnedsättningar på bästa sätt ska kunna ta del
i skola/utbildning, kultur och fritidsaktiviteter.

Nästa manusstopp 2 september 2008.

SKL föreslår också ett statligt finansierat system med en så kallad
boendepeng (motsvarande skolpengsystemet) för de personer som
omfattas av LSS-lagen.
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Föreläsningar
– Från ovisshet till möjlighet AS en resa genom livet
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personer med autism – i ett
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– En annorlunda barndom
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Ring innan om du vill komma på annan tid.

Semesterstängt
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Aktiviteter, övriga
– Träff för nya medlemmar
– Drama och schack
– Prova-på-dag
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Föreningen stänger den 30 juni och öppnar igen den 4 augusti.

Träffgruppen
I höst tar Jeanette över som ledare för träffgruppen efter Agneta.
Man kommer att träffas var 4:e lördag kl 14.00 – 17.00 i föreningens
lokaler. Första träffen är lördag den 23 augusti.

Vid träffen den 31 maj diskuterades bl a sömn och sömnstörningar,
5 diagnos och diagnos sent i livet, hjälpmedel och om hur man ”passa
in” i dagens samhälle.
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Omslagsbild:
Tranor vid Hornborgarsjön
Foto: Tore Ljung

Öppet hus har vi på dagtid följande tider:
Tisdagar kl 14.00 – 17.00 och torsdagar kl
10.00 – 12.00 (ej den 28 augusti och 9
september).

Vi som arbetar på kansliet heter Ulla Adolfsson, föreningskonsulent,
och Bo Andersson, kanslist.

Kurser
– Sociala berättelser och
seriesamtal

Aktiviteter, övriga
– Träffgrupp
– Föräldraträffar
– 40+
– Grillkväll i Härryda
– Öppet hus

På kansliet kan du låna böcker och videofilmer. Du kan också köpa
en del trycksaker.

en möjlighet för brukare och anhöriga.
Sedan ett år deltar föreningen i referensgruppen till projektet
”Dubbel olikhet – en möjlighet för brukare och anhöriga”. Projektet
vänder sig till personer som har en funktionsnedsättning eller
anhöriga och som kommer från ett annat land. Projektet vill att
personer med funktionsnedsättning och anhöriga ska upptäcka
möjligheter som finns att själv bestämma hur livet i Sverige ska se ut.
Projektet kommer att ta fram ett studiemateriel, utbilda ledare och
starta
utbildningsgrupper.
Under
våren
2009
kommer
utbildningsgrupper att starta i föreningen. Du som är intresserad är
välkommen att höra av dig till kansliet.

Goda exempel
I FA-Föreningsnytt har vi tidigare publicerat material som bl a
föräldrar skickat till oss. Det har handlat om väl fungerande skolor,
fritidsverksamheter och sysselsättning. Vi önskar in fler berättelser
med goda exempel. Det kan vara olika verksamheter, ett gott
bemötande eller något annat positivt. Skicka det till föreningen med
post eller mail.

Föreläsningar
Från ovisshet till möjlighet Aspergers syndrom en resa genom livet

Kurs
i sociala berättelser och seriesamtal
Teori och praktik

Föreläsare: Carl Söderholm

Du får en teoretisk bakgrund och du kommer att
pröva att använda metoden. Kursen har tre
sammankomster.

Tid: Torsdag 2 oktober kl 18.00 – 21.00
Plats: Folkets hus i Backa
Pris: 150 kr

Kursledare: Margareta Kärnevik Måbrink

För information och anmälan kontakta föreningen
Begränsat antal platser
En annorlunda barndom
i samverkan med SV Göteborg
Föreläsare: Iris Johansson
Tid: Torsdag 6 november kl 18.30 – 20.30
Plats: Folket hus i Göteborg
Pris: 150 kr
För anmälan och information kontakta föreningen
Kommunikationsstöd för personer med
autism - i ett mixat perspektiv
i samverkan med SV Göteborg
Föreläsare:

Gunilla Thunberg.
Förälder, logoped och Fil Dr.

Tid: Torsdag 20 november kl 18.30 – 20.30
Plats: Folket hus i Backa
Pris: 150 kr

Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Pris: 1 000 kr för personalen
500 kr för föräldrar och personer med
autism/AS
Tid: 26 augusti kl 17.00 – 19.30
9 september kl 17.00 – 19.00
23 september kl 17.00 – 19.00
För anmälan och information kontakta föreningen

Träff för nya medlemmar
Välkommen till träff för nya medlemmar. Vi informerar om föreningen, berättar om kommande aktiviteter och ger litteraturtips.
Detta är ett bra tillfälle att träffa andra nya medlemmar och knyta kontakter.
Tid: Onsdag 27 augusti kl 18.00 – 20.00
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Med på träffen är:
Margareta Kärnevik Måbrink, ped. handledare
Camilla Dahlin, förälder
Ulla Adolfsson, föreningskonsulent och förälder.

www.sv.se/goteborg
För anmälan och information kontakta föreningen.

Prova-på-dag
Arr. Mölndals stad och Handikappförvaltningen
Prova på olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. FA finns på
plats.
Tid: Lördag 6 september kl 11.00 – 14.00
Plats: Aktiviteten i Mölndal
För mer information kontakta Kerstin Guttormsen
031-733 61 14 el Gunilla Johansson 031-315 27 47.

Drama och schack
i samarbete med Passalen och Habiliteringen
Under hösten planeras grupper för dig som är
intresserad av drama eller schack i Passalens regi.
Passalen är en förening och mer information finns
att läsa på www.passalen.se.
För intresseanmälan kontakta kansliet eller Ia
Kjellsdotter, Passalen, tele 0730-98 70 76 eller
ia@passalen.se
Pris: 10 tillfällen ca 1 000 kr

Träffgrupp

40 + träff för vuxna

För vuxna med Asperger/HFA
En lördag var 4:e vecka kl. 14.00 - 17.00
Ankomst: kl 14.00 – 14.30
Lokal: Föreningslokalerna, Lindhultsgatan 23
Höstens träffar 2008
v. 34 23 augusti
v. 38 20 september
v. 42 18 oktober
v. 46 15 november
v. 50 13 december

Träff för dig som har Aspergers syndrom/autism, är
40 år eller äldre och vill träffa andra och utbyta
tankar.
Tid: Måndag 13 oktober kl 18.00 – 20.00.
Plats: Föreningens lokaler
För information och anmälan kontakta föreningen.

Grillkväll
För medlemmar i Härryda kommun
I samverkan med Attention

OBS! Datum kan komma att ändras. Datum för
träffarna finns på hemsidan. Du kan även ringa
En träff för hela familjen. Tag med det du vill grilla
föreningen för mer information.
och tillbehör.
Föranmälan behövs inte.
Frågor i första hand till Jeanette tel. 070-338 94 45 Poängpromenad med priser.
eller jena@glocalnet.net Du kan även ringa till
Agneta 0708-71 20 15 eller föreningen tel. 031-45 Tid: Onsdag 3 september kl 18.00 – 20.30
Plats: Finnsjögården (Sjövallas klubbhus)
85 70.

Föräldraträffar
Att träffa andra föräldrar i liknande situation har
visat sig vara av stort värde. Under våren har vi
bokat in följande träffar:

För information och anmälan kontakta föreningen.

"Öppet hus"-kvällar
Jämna veckor

Plats: Föreningens lokaler
Träff för föräldrar till barn och ungdomar med Tid: Tisdagar kl 17.00 – 20.00
autism/AS.
Hösten 2008
Tid: Torsdag 18 september kl 18.30
5 augusti
Torsdag 23 oktober kl 18.30
19
augusti
Torsdag 27 november kl 18.30
2 september
16
september
Träff för föräldrar till vuxna barn som bor i egen
30
september
lägenhet.
14 oktober
Tid: Måndag 25 augusti kl 18.00
28 oktober
Måndag 29 september kl 18.00
Träff för föräldrar till vuxna barn som bor i boende På öppet hus kan du:
•
Träffa andra medlemmar
med särskilt stöd.
•
Spela spel. Det finns Yatzy, Fia, Schack m
Inga inplanerade träffar under hösten.
m
•
Som medlem kan du låna böcker och filmer
För mer information om dessa träffar kontakta
•
I vårt referensbibliotek finns Ögonblick,
kansliet eller besök www.goteborg.autism.se
INTRA, Föräldrakraft, information om
LSS, projektrapporter, forskningsstudier
Alla träffar är mellan 1,5 timmar och 2 timmar.
och mycket mer
Anmälan gör du senast två dagar innan träffen.
•
Fika till självkostnadspris. Kaffe 2 kr
•
Ingen föranmälan

FA anser att detta förslag medför att personer med
funktionsnedsättning drabbas i frågan om att själv
kunna välja var man vill bo.

Fika med Snack
– förälder till förälder

Åsa Elmgart, förälder, leder gruppen ”Vårfika med
Det finns en hel del andra punkter i LSS som vi i snack” som i höst heter ”Höstfika med snack”. 8
FA anser behöver förstärkas eller förtydligas för att mammor har under våren träffats 9 ggr i
tjänstemän i hela landet ska tolka lagen likartat.
föreningens lokaler. Alla är mammor till barn med
autism och utvecklingsstörning. Så här berättar
Synnerligen viktigt är detta när det gäller det per- deltagarna i vårens grupp ”Fika med snack –
sonliga stödet, där behövs förbättrade kunskaper förälder till förälder”:
om funktionshinder och vilka konsekvenser de kan
ha i vardagen. FA anser också att kommunerna ska ”Det är skönt att träffa folk i samma situation, man
vara skyldiga att erbjuda en individuell plan redan bryter sin isolering.”
då ansökan görs. Detta för att skapa framförhållning och helhetsbild som sedan också blir lättare att ”Bra att utbyta erfarenheter med andra som förstår
utvärdera.
och att ventilera både sin egen men också andras
Mer om LSS-lagen hittar du bland annat på:
Riksföreningens hemsida: www.autism.se (under
fliken faktablad – Juridik)
Socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se
(LSS hittar du i högermenyn)
Vår lokala hemsida: www.goteborg.autism.se

situation.”
”Jag känner mig inte ensam längre, när jag möter
en grupp mammor som lever samma liv som jag.
Att få vara med andra föräldrar i samma situation är
mitt andningshål. Man får stöd och en förståelse
som man inte får någon annanstans.”

Detta är bara en del av frågorna och detaljerna ”Man får tips, råd, idéer, och massor av info. ”
kring LSS, och jag hoppas att vi framöver kan
starta en arbetsgrupp som jobbar vidare med dessa
”Trevlig samvaro med gott fika, där jag har känt att
viktiga frågor.
alla har lyssnat på alla. Vi har pratat av oss om
positiva saker och även problem och det har varit
Medlemmar som känner sig manade att delta, hör
ett utbyte mellan alla i gruppen.”
av er till kansliet! LSS-frågorna är oerhört angelägna intressepolitiska frågor. Och eftersom
Gruppen har även aktiviteter tillsammans med
Distrikt Göteborg har många medlemmar är det
barnen. Man har haft lekplatsträffar och planerar en
särskilt viktigt att vi också framför våra synpunkter.
ridgrupp under hösten.
Det finns ett bra grundmaterial för oss att arbeta
efter och det kan vara spännande att skriva
Fredagsgruppen kl 11.00 – 13.00 är fullsatt men det
kärnfulla kommentarer och eventuellt konkreta
finns möjlighet till ytterligare grupper. Är du
fallbeskrivningar.
intresserad? Anmäl till Ulla eller Åsa
aasaelmgart@hotmail.com
Den 31 augusti är datumet för slutbetänkande på
LSS-kommitténs arbete. Därefter är det tre månaders remisstid. Så vi kanske ses någon gång i
Föreningen fyller 30 år
sommar ...
Nästa år, 2009, fyller Föreningen Autism Distrikt
Göteborg 30 år. Föreningen planerar att ge ut en
Med varma hälsningar och förhoppning om en fort- skrift med föreningens historia. Har du något att
satt skön sommar där ni understundom har LSS i berätta hör av dig till kansliet eller Gerd Pontén.
tankarna med.

Gerd Pontén

För information och anmälan
till föreningens aktiviteter:
031-45 85 70

Jag är som du! Nästan. En Aspergares bekännelse.
Folkets hus den 4 september. För mer information
kontakta Pedagogiskt Perspektiv 08-410 441 28
Hans Rignell, sekreterare
Jag är en 55-årig motionsintresserad man som eller info@pedagogisktperspektiv.se
dessutom kan tänka sig att: resa (gärna långt), spela
(inte dobbel), dricka rödvin i goda vänners lag.
Efterlysning
Missar inte gärna en final i fotbolls-vm. Två barn
Jag är en mamma till tre döttrar, varav den äldsta
varav äldsta flickan tyvärr är utflugen.
(14 år) och den yngsta (6 år) har autistiska drag,
med hög begåvning. Det innebär att de flesta inte
Ulrika Brodd, ledamot
kan se att vi har några problem. Jag vill väldigt
Jag har suttit med i styrelsen i 4 år och är mamma
gärna ha kontakt med andra föräldrar i liknanade
till två flickor 13 och 11 år. Jag arbetar med att
situation, via telefon, mail eller om möjligt träffas.
informera om hur det kan vara att ha ett barn med
Kanske kan vi ge varandra tips och dela med oss av
autism. Studerar också på universitetet i Växjö där
våra erfarenheter. Men mest av allt nån att prata
jag läser handikappvetenskap inriktning autism 30
med när det känns kämpigt och ingen annan riktigt
p. På fritiden läser jag böcker och promenerar med
kan förstå hur det är...
hunden, det blir även ett och annat spadtag i trädgården.
Kontakta Ulla på kansliet så får du mitt
telefonnummer och mailadress.
Eija Berntsson, ersättare
Jag kommer från Finland, är gift och har två barn,
Inger
17 och 12 år gamla.

Styrelse vald vid årsmötet 2008

Jag har arbetat som habiliteringspersonal i olika
gruppbostäder sedan år 1989, just nu jobbar jag i
SDF Backa. Under alla dessa år har jag jobbat inom
autismspektrat och genom alla möten har jag lärt
mig mycket om mig själv. Jag är stolt över mitt
yrke och har även varit aktiv som yrkesambassadör,
dvs har representerat mitt yrke i olika sammanhang.

Säljes
En copilot 3 med hjälpmotor och den vill jag sälja.
Nypris är ca 60000:- Säljes för 20000:-.
Använd sommartid och har givit mig och min son
massor av glädje. Vi har nu "vuxit ur den" och
därför vill vi/hoppas vi att det finns ngn familj som
kan vara intresserad av den. Cykeln finns fn i
Onsala.

Mina fritidsintressen är min trädgård, heminredning
och min familj. Jag tränar på Friskis och Svettis Carl Swartz mobil 0733-665729
och älskar att åka slalom.
Läs mer på följande länkar
www.trident.se
www.hoening.com
TIPS
Ensam på insidan – syskon berättar
CURA
Av Ann-Marie Alwin
Att vara syskon är speciellt och att vara syskon till
en annorlunda syster eller bror är an mer speciellt.
Boken bygger på barns och ungdomars berättelser,
modiga barn som vågar och vill berätta hur det är.
Och som säger att man får vara både arg och
ledsen.

Till alla föreningens aktiviteter finns det ett
begränsat antal platser.

Aktivitetsdag för barn med funktionshinder
Tid: Lördag 6 september kl 11.00 – 14.00
Plats: Aktiviteten i Mölndal
För mer information kontakta Kerstin Guttormsen
031-733 61 14 el Gunilla Johansson 031-315 27 47.

På vår hemsida kan du läsa mer. Där finns
information om förändringar, ändrad lokal och
om det är fullsatt eller inställt. Vår målsättning är
att hålla hemsidan uppdaterad.
www.goteborg.autism.se

För information och anmälan
till våra aktiviteter:
Kontakta kansliet
Tel. 031-45 85 70
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FÖRENINGEN AUTISM
DISTRIKT GÖTEBORG
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Tel. 031- 45 85 70
Fax. 031- 21 52 90
E-post. info@goteborg.autism.se
Webbsida. www.goteborg.autism.se

AKTIVITETSKALENDER
På vår hemsida kan du läsa om fler aktiviteter

September

Juli

2 ”Öppet hus” -kväll.
3 Grillkväll för medlemmar i Härryda
13 Träffgrupp - vuxna personer med autism/AS
16 ”Öppet hus” -kväll.
18 Föräldraträff. Barn och ungdomar
29 Föräldraträff. Vuxna barn
30 ”Öppet hus” -kväll.

Semesterstängt

Oktober
Augusti
5 ”Öppet hus” - kväll
19 ”Öppet hus” -kväll.
23 Träffgrupp - vuxna personer med autism/AS
25 Föräldraträff. Vuxna barn
27 Träff för nya medlemmar

2 Föreläsning med Carl Söderholm
13 40+. Träff för medlemmar med autism/AS
14 ”Öppet hus” -kväll.
18 Träffgrupp - vuxna personer med autism/AS
23 Föräldraträff. Barn och ungdomar.
28 ”Öppet hus” -kväll.

Så här hittar du till oss:
Med buss 17 från stan sett mot Östra sjukhuset:
Åk till Bovallstrandsgatans busshållplats. Gå över gatan till vänster och följ skyltarna.
Med bil från Munkebäcks Torg:
Kör Torpagatan ca 1 km till du kommer till Bovallstrandsgatans busshållplats. Du ser en bensinstation
(Hydro) på höger sida. Sväng vänster och följ skyltarna.

