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Nästa manusstopp 2 maj 2008.

Ordförande har ordet 

Nytt år och nya i vår styrelse. 
Anna Mårland, Åsa Elmgart och Bo Sannum 
ersatte Britt Holm,  Maggi Månmyr och 
Annette Nord. Eftersom jag bara kunde 
avtacka Britt på årsmötet så vill jag ändå här 
hälsa och tacka även de andra som avgått för 
det arbete de lagt ner i styrelsen. De nya 
hoppas jag snart kommer att känna samhörig-

het och entusiasm i föreningsarbetet.

Oviss skolsituation.
När skall kommunen ha framförhållning för just gruppen med 
autism? Det är stor oro för föräldrar som har sina barn i G-klasserna 
på Högsboskolan. Eventuellt kommer skolan att läggs ned. Hög-
stadiet togs bort för något år sedan och nu skall man sprida ut de 
elever som går kvar i F-så 6 på närliggande skolor. Däremot har man 
inte någon lösning då det gäller G-klasserna?

Det gäller 52 elever uppdelade i små klasser. Det behövs 1200 m2 
och det är inte lätt att finna i någon annan skola?  Om G-klasserna 
blir själva kvar ett tag innan man finner något. Då försvinner möjlig-
heterna till att gå in i grundskoleklasserna i vissa ämnen för de som 
gjort det. Det blir också en segregerad och isolerad skola för enbart 
elever inom autismspektrum.

Vi i FA vill att alla elever ska få möjlighet till individuella lösningar 
och includering skall ske då det passar. Vi vill att det finns kunskap 
om funktionshindret autism och ett specialpedagogiskt arbetssätt. 
Risken finns att om man sprider ut G-klasserna i stadsdelarna för-
loras den samlade kunskap som gjort G-klasserna så kända. Den 15 
april kommer stadsdelsnämnden med beslutet.

Våren tränger trots allt på och vi får se det ljusare på det sättet. 

Gerd Pontén
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Kansliet

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

Öppet hus har vi på dagtid följande tider:
Tisdagar kl 14.00 – 17.00 och torsdagar kl 
10.00 – 12.00 (ej den  8 och 17 april). 

Ring innan om du vill komma på annan tid.

OBS! Tisdag 8 april och torsdag 17 april är kansliet stängt

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

Medlemsavgifter 2008

Som ni vet skickades det ut fakturor med felaktigt belopp och kort 
därefter nya fakturor med rätt belopp. Ni som betalt in för mycket får 
självklart tillbaka pengar. För att kunna betala tillbaka behöver 
föreningen ert kontonummer. Kontakta Johanna Médioni på Riks-
föreningen. E-post: info@autism.se tel: 08-702 05 80 eller via brev 
till RFA, Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm. Ni som väljer att 
registrera ytterligare familjemedlem eller skänker beloppet till FA 
Distrikt Göteborg meddelar detta till Riksföreningen.

Ni som inte betalat medlemsavgiften har nyligen fått eller kommer 
att få en påminnelse. De medlemmar som inte betalar då kommer att 
strykas ur medlemsregistret.

Ny verksamhet i huset

I april flyttar Specialmottagningen* från Drottning Silvias Barn och 
ungdomssjukhus in i huset. De kommer att finnas på plan 2 med 
ingång i vår gemensamma entré på plan 1. Vi hälsar våra nya grannar 
välkomna.

*Specialmottagningen för Bipolära tillstånd, Psykoser och Tvångs-
syndrom/OCD

Medlemsaktiviteter

Under åren har föreningen haft många olika aktiviteter och intresset 
har varierat över tid. För att vi tillsammans ska kunna utvecklas som 
förening behöver vi veta vad du är intresserad att delta i. Har du 
tankar och idéer om detta så hör gärna av dig. Helst via mail då vi 
tyvärr inte alltid har möjlighet att svara i telefon. Om du ringer och 
ingen svarar var vänlig tala in ett meddelande. Vi ringer upp så fort 
vi får möjlighet. 

mailto:info@autism.set


Att acceptera 
är att komma vidare

Hur möter vi det svåra i livet?

Föreläsare: Bengt Inghammar, Prost och förälder 
till Elisabeth som är 32 år och har autism

Tid: Måndag 21 april kl 18.30 – 20.30

Plats: Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 12 Göteborg

Pris: 150 kr

För information och anmälan kontakta föreningen
Begränsat antal platser

Anhörigafton

Du som är anhörig (ej förälder) eller vän och vill 
veta mer om autism och Aspergers syndrom är 
välkommen till föreningen. Vi informerar om 
funktionsnedsättning, du kan ställa frågor, träffa 
andra och utbyta tankar.

Tid: Onsdag 14 maj kl 18.00 – 20.00
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Vi som är med är: 
Margareta Kärnevik Måbrink, ped. handledare
Ulrika Brodd, förälder
Ulla Adolfsson, föreningskonsulent och förälder

För mer information och anmälan
kontakta föreningen

Härryda
Träff för medlemmar i Härryda kommun

I samverkan med Attention

Stödenheten i Härryda kommun informerar om hur 
de arbetar.

Tid: Tisdag 20 maj kl 18.30 – 20.30
Karina Djurner, sektionschef från Sektorn för 
utbildning och Kultur, kommer och informerar.
Plats: Ankares väg, kvarterslokal

För information och anmälan kontakta föreningen.

Hösten 08

Föreläsning
En annorlunda barndom

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

Kurs
 i sociala berättelser och seriesamtal

Teori och praktik

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

Kursledare: Margareta Kärnevik Måbrink
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 infor-
merar om föreningen, berättar om kommande ak-
tiviteter och ger litteraturtips.

Detta är ett bra tillfälle att träffa andra nya medlem-
mar 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.

För anmälan och information kontakta föreningen



Träffgrupp
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

Vårens träffar 2008
v. 18   3 maj
v. 22 31 maj   

OBS! Datum kan komma att ändras och kommande 
träffar  finns  på  hemsidan.  Du  kan  även  ringa 
föreningen för mer information.

Föranmälan behövs inte.
Frågor i första hand till  Agneta tel.0708-71 20 15 
eller till föreningen tel. 031-45 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:

Träff  för  föräldrar  till  barn  och  ungdomar  med 
autism/AS.
Tid:  Söndag 13 april kl 14.00
Sista anmälningsdag 11 april

Träff  för  föräldrar  till  vuxna  barn  som  bor  i 
lägenhet med personal, gruppbostad eller liknande.
Tid: Onsdag 16 april kl 18.30
Sista anmälningsdag 14 april

Träff för föräldrar till  vuxna barn som bor i egen 
lägenhet..
Tid: Måndag 19 maj kl 18.00
Sista anmälningsdag 15 maj

För  mer  information  om  dessa  träffar  kontakta 
kansliet eller besök www.goteborg.autism.se

Alla  träffar  är  mellan  1,5  timmar  och  2  timmar. 
Anmälan gör du senast två dagar innan träffen.

"Öppet hus"-kvällar
Jämna veckor

Plats: Föreningens lokaler
Tid: Tisdagar kl 17.00 –  20.00 

Våren 2008
15 april 
29 april
13 maj
27 maj
10 juni

På öppet hus kan du: 
• Träffa andra medlemmar
• Spela spel. Det finns Yatzy, Fia, Schack m 

m
• Som medlem kan du låna böcker och filmer
• Läsa.  Här  finns  böcker  om  autism, 

Aspergers syndrom, ADHD mm
• I  vårt  referensbibliotek  finns  Ögonblick, 

INTRA,  Föräldrakraft,  information  om 
LSS,  projektrapporter,  forskningsstudier 
och mycket mer

• Vi  har  ett  lekrum  och  en  lekplats  med 
gungor och sandlåda

• Fika till självkostnadspris. Kaffe 2 kr
• Ingen föranmälan

Sedan  nyåret  har  föreningen  haft  TEMA  med 
inbjudna  gäster  vid  tre  tillfällen.  För  tillfället 
planeras  inga  fler  även  om  detta  tidigare 
annonserats.

För information och anmälan 
till våra aktiviteter:

Kontakta kansliet
Tel. 031-45 85 70

Till alla föreningens aktiviteter där det är 
anmälan finns det ett begränsat antal platser.

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

http://www.goteborg.autism.se/


Årsmötet 2008

Ett 40-tal medlemmar deltog 
vid föreningens årsmöte 
onsdagen den 12 mars i för-
eningens lokaler. Ordförande 
var Sten Lindholm och han 
lotsade oss vant igenom 
mötet. Sten var föreningens 
förste ordförande och har 

fortsatt att vara aktiv på olika sätt. Efter mötet 
bjöds på italiensk buffé och mingel.

Gerd Pontén fick förnyat 
förtroende som ordförande 
ytterligare ett år. Till ny 
ledamot valdes Agneta 
Ljungstrand som tidigare 
varit ersättare i styrelsen. 
Till nya ersättare valdes 
Anna Mårland, Åsa Elmgart 

och Bo Sannum. Föreningen tackar Maggi Mån-
myr, Britt Holm och Annette Nord för deras arbete 
i styrelsen. Alla finns kvar i föreningens arbete i 
olika sammanhang.

 
Styrelse vald vid årsmötet 2008

Adresser och e-postadresser till ledamöter och er-
sättare i styrelsen valda vid årsmötet 2008 hittar du 
på föreningens hemsida. Du kan även ringa kansliet 
för att få information.

Kerstin Arohlén, kassör
Jag är kassör i Föreningen sedan ett antal år. Är en 
snart 55-årig kvinna som är gift och har två barn 
varav ett boende hemma.

I mitt yrkesliv har jag arbetat med och för personer 
med funktionshinder och har under många år även 
engagerat mig i föreningslivet för personer med
funktionshinder.

På min fritid är jag med i ett flertal föreningar och 
på annan ledig tid är jag mest i vår segelbåt. Hav 
och vatten är ett av mina intressen och under övriga 
årstider så är jag mest hemma men gillar även att 
resa och ta långa promenader.

Margareta Kärnevik Måbrink, ledamot
Jag har man, barn, barnbarn och hund. Är egenföre-
tagare och arbetar med utbildning, handledning och 
samtalsterapi. Min ambition är att sprida kunskap 
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När 
det gäller samtalsterapi träffar jag personer både 
med och utan diagnos. Även föräldrar till barn med 
diagnos som vill ha stöd på olika sätt. 

På fritiden tycker jag om att läsa och resa. Jag gillar 
också att laga mat och ha kalas. 

Bo Sannum, ersättare
Jag har förmånen att arbeta som habiliteringsut-
vecklare i Torslanda. I mina mycket varierande 
arbetsuppgifter ingår bl.a. att jag handleder perso-
nal i metodarbete kring personer med autism. Ett 
mycket intressant och stimulerande arbete. 

Är sedan ett antal år gift och har två utflyttade barn. 
Bor f.n. Sävedalen men flyttar ut till ön (Hisingen) i 
juni. Ser fram emot närheten till havet.

Min fritid ägnar jag mycket åt idrott. Framförallt 
finns mitt hjärta i Sävedalens IF. En stor ungdoms-
förening där även många av mina vänner är enga-
gerade. 
Jag försöker väl även att vara fysiskt aktiv men nu-
mera inskränker det sig till en runda i Skatås i bästa 
fall.

Ny i styrelsen för i år. Känns spännande och jag 
hoppas att jag på något sätt kan bidraga till före-
ningens vidare utveckling.

Från vänster: Åsa Elmgart, Ulrika Brodd, Agneta Ljung-
strand, Bo Sannum, Camilla Dahlin, Hans Rignell, Eija 
Berntsson och Anna Mårland. 

Ej med på bild: Gerd Pontén, Margareta Kärnevik Måbrink 
och Kerstin Arohlén.



Åsa Elmgart, ersättare
Jag är mamma till tre härliga barn, varav mitten-
barnet på 7 år har autism, utvecklingsstörning och 
adhd.

Sedan i höstas har jag haft ”Föräldrafika” i fören-
ingen, då vi utbyter erfarenheter. Jag är arbets-
terapeut till yrket, med flera års erfarenhet av arbete 
med barn och ungdomar med autism. De senaste 
åren har jag varvat föräldrarollen med studier inom 
psykologi, autism och handledning.

När tid finns över är jag gärna ute i naturen, foto-
graferar, lyssnar på musik, lagar mat, eller umgås 
med vänner. Jag tycker mycket om musik, sjunger 
gärna jazz och försöker ibland spela på min gitarr.

För mig är det viktigt att alla ska ha ett gott liv!

I nästa nummer kommer en presentation av övriga 
ledamöter och ersättare.

TIPS
Utagerande beteende och konflikter vid 
Aspergers syndrom/högfungerande autism 
– hur kan de förstås och hur kan man arbeta?
Föreläsning med Gunilla Gerland i Göteborg den 
24 april.
För mer information se www.pavus.se eller ring  tel 
08-648 80 50.

7:e Västsvenska kommunikationskarnevalen
Den 2 och 3 juni i Göteborg.
Årets huvudtalare är Linda Burkhart
Bland övriga föreläsare finns Sören Olsson och 
Jonas Hellgren.
För mer information 
www.dalheimershus.goteborg.se

Handikappvetenskap med inriktning autism I, 
30 högskolepoäng. Distanskurs höstterminen 2008.
Studieort Göteborg.
För mer information se www.vxu.se eller ring tel 
0470-70 80 00.

www.autismforum.se Här hittar du mycket in-
formation om autism. Här finns filmer och föreläs-
ningar och information på flera språk.

Öppenvård
för utvecklingsstörda med psykisk sjukdom

I beställningen till SU har sjukhuset fått i uppdrag 
att 2008 utöka öppenvården för personer med ut-
vecklingsstörning och psykisk sjukdom. Man 
kommer att skapa en regional enhet genom att för-
stärka den nuvarande verksamheten inom neuro-
psykiatri SU/Mölndal. I uppdraget ingår att bedriva 
utbildning och konsultation till allmänpsykiatrin 
och till de särskilda boendena i regionen. För denna 
förstärkning reserveras 2 miljoner kronor under 
2008. Ersättningen kommer att utgå för de månader 
utökningen är etablerad. Verksamheten finansieras 
2008 av hälso- och sjukvårdsutskottet.

Detta informerar Sonja Klingén om. Hon är verk-
samhetschef vid Neuropsykiati SU/Mölndal och 
berättar vidare att arbetet med att rekrytera en 
läkare pågår. För närvarande arbetar en läkare, en 
sjuksköterska, en psykolog och en kurator i verk-
samheten. När ytterligare en läkare finns på plats 
kommer man även att anställa en sjuksköterska och 
en psykolog.

Att verksamheten utökas ser föreningen som 
mycket positivt. Vi hoppas nu att människor som är 
i behov av den  specialistkompetens som finns i 
verksamheten ska få det behovet tillgodosett.

Omsorgspsykiatrin inom SU/Neuropsykiatrin 
vänder sig till personer med utvecklingsstörning 
och psykisk sjukdom med allvarlig beteendepro-
blematik. Det är människor som kan behöva en 
superspecialiserad insats. Uppgiften är bl a 
konsultation genom hembesök, riktad utbildning/
handledning och för enstaka personer även sluten-
vård. Upp-draget gäller för hela Västra 
Götalandsregionen.

Ulla Adolfsson

För information och anmälan 
till våra aktiviteter:

Kontakta kansliet

Tel. 031-45 85 70

http://www.dalheimershus.goteborg.se/


AKTIVITETSKALENDER
På vår hemsida kan du läsa om fler aktiviteter

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.

April
   8 Inget öppet hus
13 Föräldraträff 
15 ”Öppet hus” -kväll.
16 Föräldraträff. Vuxna barn
17 Inget öppet hus
21 Föreläsning, Bengt Inghammar
29 ”Öppet hus” -kväll.

Maj
  3 Träffgrupp - vuxna personer med autism/AS
13 ”Öppet hus” -kväll.
14 Anhörigafton
19 Föräldraträff
20 Träff för medlemmar i Härryda
27 ”Öppet hus” -kväll.
31 Träffgrupp - vuxna personer med autism/AS

Juni
10 ”Öppet hus” -kväll.

Juli

Semesterstängt
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