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REDAKTION
Ansvarig utgivare
Hans Rignell

Jag vill tacka alla medlemmar som jag lärt
känna i föreningen och som betytt mycket
i olika möten. Det har varit positiva, engagerade, sympatiska och ambitiösa styrelsemedlemmar men också många andra som
gjort otroliga insatser i grupper, råd eller
nämnder.

Redaktör
Ulla Adolfsson
Redigerare
Annika Lindström

Jag önskar lycka till i fortsättningen och
hoppas att vår nya ordförande Hans Rignell
kommer att trivas och känna för föreningens fortsatta arbete.

Föreningsnytt utkommer med
fyra 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
Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500
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Det har varit många roliga minnen med
bland annat kämpande nätter för stödteam,
fondansökningar, politikermöten, nätverk,
referensgrupper, konferenser anordnade
av oss eller andra i och utanför Sverige,
Rebeckaprojekt, HCK numera HSO, skolgrupper, invigningar med trevligt mingel
och mycket mera.

Stort tack alla!
Göteborg den 19 april 2010

Autism & Aspergerföreningen Distrikt
Göteborg ansvarar inte för insänt,
ej beställt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insänt
material.
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Gerd Pontén
avgående ordförande
Autism & Asperger föreningen
Distrikt Göteborg
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Årsmötet
Onsdagen den 17 mars var det årsmöte i
föreningens lokaler på Lindhultsgatan.
Drygt 30 personer var med på mötet och det
bjöds på fika med bullar. Elaine Johansson
ledde som vanligt mötet på ett proffsigt sätt
– tack Elaine!
Ett årsmöte följer ju ganska strikta procedurer – det handlar om årsredovisningar,
verksamhetsberättelser, val av nya styrelsemedlemmar och avtackande av gamla. Och
med dessa sista är vi med ens inne på det
viktigaste: Ett väldigt stort tack till alla er
fyra ’gamla’ styrelsemedlemmar som nu
lämnar era styrelseuppdrag.
Gerd – du har ju suttit länge i styrelsen, de
senaste åren som ordförande. Jag minns från
min tid som sekreterare på styrelsemöten
att jag ganska ofta tänkte: ’hur hinner hon
med?’. Du har ju gjort så mycket och betytt
så mycket för föreningen med din kunskap
och ditt engagemang att jag blir alldeles
matt vid blotta tanken på att ens försöka
komma med någon resumé. Kanske att
distriktet i Halland kan få ett nytt energiskt
tillskott?
Kerstin – också du med många år i styrelsen, som kassör och vice ordförande. En
fot finns ju kvar i föreningen i form av ditt
representantskap i HSO.

Åsa – fortfarande engagerad i föreningen
genom föräldragruppen ’Fika med Snack’
som du var med och startade.

Fullständigt namn:
Hans Henrik Rignell

Agneta – många träffgrupper har det
varit genom åren. Plus att du varit vår
representant i Empowermentrådet.

Ålder: 56
Familj: fru Kristina, Anna, 24,
och Aksel, 20

Än en gång: ett väldigt tack till er alla för ert
stora engagemang i föreningen under lång
(ibland mycket lång) tid.

Bor: Kålltorp, Göteborg
Antal år i föreningen: 10?
(varav 4 i styrelsen)

Samtidigt vill jag hälsa er tre ’nya’ välkomna
till styrelsen. Marie, Margret och Anna.
Som nyvald ordförande ser jag fram
emot vårt kommande samarbete – elva
styrelsemedlemmar är vi ju nu, varav alltså
drygt en tredjedel (inklusive undertecknad)
är nya.
För att till sist återkomma till ett av de
inledande orden runt årsmötet – just ordet
’verksamhetsberättelse’ kan ju låta torrt och
tråkigt. Men det är det inte: Det är precis det
ordet som just berättar allt vad föreningen
– dess medlemmar och dess styrelse – gör
under ett år. (Det är ganska mycket det –
verksamhetsberättelsen går att läsa på
hemsidan eller beställa från kansliet).

Hans

Jobbar med: Lärare på Komvux
i Mölndal (svenska o engelska)
Intressen: Resor, språk, kajak (nytt),
idrott (skidåkning och lite Öis)

Möt vår nya ordförande!
En gång för länge sedan beskrev en person
som jag intervjuade sig själv så här:
”Jag har bara två principer – att gå och
lägga mig på ensiffriga klockslag och stiga
upp på tvåsiffriga.”
Jag har inga sådana principer i mitt liv.
Men jag märker att jag vaknar på alltmer
ensiffriga klockslag och börjar tröttna
tidigt på tvåsiffriga. Åldern? (se faktaruta)
Vem var den gubben med putande mage,
tänkte jag en gång när jag passerade ett
skyltfönster. Det var jag själv och kanske
var det den synen som gjorde att jag lite
senare började åka massor med skidor,
springa i Skatås och köpa kajak. Vad vet
jag?
Kristina (se faktaruta) säger enda skillnaden mot när vi träffades för 30 år sedan är
att jag har blivit lättare att ha att göra med.
Hon säger inget om utseende, det är bara
jag som tänker på det.
Varför är jag med i föreningen och varför
är jag ordförande?
Jag gillar föreningen – det den står för. Och
jag tror att den kan göra skillnad. Det som
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tidigare upptagit mig mest är skolfrågor.
Ett svårt område men ett av dem som engagerar våra medlemmar allra mest.
Vår son Aksel, som har asperger, har precis
gått ut gymnasiet och arbetar nu på ICA.
Just vägen ut, till arbete, eget boende – alla
förändringar i livet – innebär ju ofta stora
påfrestningar för människor med autism
och deras anhöriga.
Det ska bli väldigt spännande och lärorikt att som ny ordförande få en mer
övergripande bild av föreningen och alla
dess verksamheter – träffar, föreläsningar,
arbetsgrupper.
Jag är glad och tacksam för förtroendet.
Men vill samtidigt passa på att säga det
självklara: utan medlemmar ingen förening,
ingen styrelse och ingen ordförande heller.
Vi är drygt tusen medlemmar och i mån av
ork och tid behövs ditt/ert engagemang för
att föreningen ska bli ännu bättre.

Hans

Hans Rignell
Ordförande
Autism & Asperger föreningen
Distrikt Göteborg
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Arbetsgrupp med fokus på arbete för personer
med autism/Aspergers syndrom

Träffgrupp
För vuxna med Asperger/HFA
Träffarna har följande planering: Fram till
klockan 14.30 är det diskussion kring ett
tema. Därefter är det fika som tidigare.
De som bara vill fika kan komma efter
klockan 14.30.

Vi är några föräldrar till vuxna personer
med autism/Aspergers syndrom som har
startat en arbetsgrupp inom föreningen.
Syftet med gruppen är att se över möjligheten till arbete/sysselsättning för våra
vuxna barn. Vi vill öka kunskaperna om
de goda exempel som finns, men även att
uppmärksamma politiker, beslutsfattare
och andra som arbetar med dessa frågor på
hur behoven ser ut.

Tider för ankomst:
Klockan 13.00-13.15 eller klockan 14.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.

Träffar för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre.
Tid: klockan 17.00-20.00
Datum: 11 maj, 5 augusti
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
För information och anmälan kontakta
föreningen.

Träffar: 29 maj, 19 juni, datum för höstens
träffar kommer läggas ut på hemsidan.

Vi vet att många som lever med funktionsnedsättning inom detta område både har
vilja och förutsättningar men står utanför
arbetsmarknaden.

Föranmälan behövs inte.
OBS! Datum kan komma att ändras.
Datumen finns även på föreningens hemsida. Du kan också ringa föreningen för
mer information.

Vi vill gärna växa och bli fler. Vi söker alla
föräldrar till vuxna barn med autism/
Aspergers syndrom och personer med
autism/Aspergers syndrom.
OBS! Personen på bilden har ingen anknytning
till föreningen eller arbetsgruppen.

INBJUDAN

För frågor kontakta:
Jeanette:
jena@glocalnet.net
070-338 94 45.

Öppet Hus

Jens:

Träffar för medlemmar jämna veckor

Vi är angelägna att komma i kontakt med
personer och anhöriga för att få en tydligare
uppfattning om hur situationen ser ut.
Autism & Asperger Föreningen, Distrikt Göteborg har därför öppet i sina
lokaler på Lindhultsgatan 23, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00-21.00

Välkomna!
Anmälan senast den 17 maj 2010 på
telefon: 031-45 85 70 eller e-post: goteborg@autism.se

AUTISM & ASPERGERFÖRENINGEN FÖRENINGSNYTT

jens_nordmark@hotmail.com
076-201 66 34

Föreningen: goteborg@autism.se
031-45 85 70

Med anledning av Världsautismdagen - 2 April 2010
vill vi särskilt uppmärksamma läget för personer
med diagnos inom autismspektrum.
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40 plus

Tid: Tisdagar klockan 17.00-20.00
Datum: 18 maj, 1 juni (med grillning),
15 juni, föranmälan behövs inte.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.

ANNONS

Strix NP Center AB kommer under hösten starta upp Barn/Ungdomsboende i Göteborgsregionen som riktar sig till personer med Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar.
Vi har en stabil grund vad gäller Kompetens, Engagemang och verksamhetens Mål.
Vi vill utveckla detta TILLSAMMANS med föräldrar och andra som har behov, tankar, idéer och/eller
erfarenhet kring boende av denna typ. Hur ska ett Boende för ungdomar med dessa nedsättningar
se ut enligt DIG?
Ta chansen att vara med och påverka! Kontakta Verksamhetschef vid intresse eller om ni bara vill
höra mera, jag mailar DIG gärna mer information!
Björn Johansson, 0702-62 32 14, bjorn@stodochresursteamet.com

AUTISM & ASPERGERFÖRENINGEN FÖRENINGSNYTT
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Fika med snack
Träffar för föräldrar till barn i åldern
upp till 12 år.
Tid: Fredagar kl. 11-13 var 3:e fredag.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.

Föräldragrupp barn
upp till 12 år

Föreläsningar
i samverkan med:

Träff för föräldrar till barn med
högfungerande autism upp till 12 år.

I dag består gruppen av 13 föräldrar.
Det finns plats för fler!

Vi är föräldrar till barn med högfungerande
autism som träffas för att utbyta tips och
erfarenheter. Om ni vill delta, hör av er till
Martin Backsell eller föreningen.

För mer information kontakta
Åsa på aasaelmgart@hotmail.com.

Datum och tider kommer på föreningens
hemsida.

Omsorg utan våld
med Elisabeth Råberg, 28 oktober 2010
Tid: kl. 18.30 - 21.00
Plats: Dalheimers hus
Elisabeth Råberg journalist/författare och
mamma till två söner med autism föreläser
i ämnet ”Omsorg utan våld. Konsten att
möta människor med autism”.

Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
För mer information:
martin_backsell@yahoo.com eller
föreningen 031-45 85 70

Elisabeth berättar hur man alltid kan
bemöta människor på ett positivt sätt.
Hon berättar också om hur oförståelse
och okunskap kan skada en person med
autism.
Idag driver Elisabeth en privat daglig
verksamhet som är uppbygd kring tydliggörande metoder. En av grundpelarna i
hennes verksamhet är att man uteslutande
arbetar med att lösa alla situationer på
ett positivit sätt. ”Vår vision är att arbeta
helt utan motstånd och våra brukare har
inget utåtagerande eller självdestruktivitet
beteende”, säger Elisabeth Råberg. Trots
att kommunen ansåg att mina söner slet ut
deras personal.

ANNONS

Föräldraträff
Träffar för föräldrar till vuxna barn som
bor i egen lägenhet.
Tid: klockan 18.00 - 20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23.
Onsdag den 15 september - vi planerar
kommande träffar, välkomna med förslag
på teman.
Torsdag den 21 oktober
Måndag den 22 november
Tema för träffarna kommer att finnas på
hemsidan. Ledare för gruppen är Birgitta
Högman och Göran Lagerberg som själva
är föräldrar.
För information och anmälan:
Kontakta föreningen på 031-45 85 70
eller Birgitta på 0706 - 83 31 43.
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CEdmark

Alla barn har rätt till ett språk.
CEdmark vänder sig till föräldrar till
barn med någon form av språk- och
kommunikations svårigheter/handikapp.
CEdmark hjälper dig att kartlägga barnets
svårigheter och tar fram ett träningsprogram som är individ anpassat
för just ditt barn.
CEdmark hjälper till med råd och stöd
om hur man går till väga vid ansökning
utav bl a vårdbidrag och andra stöd
som kontaktdagar mm.
För mer information, kontakta:
Marie Cedervall Edmark
mail: marie@cedmark.com
mobil: 0767 - 96 23 03
www.cedmark.com

AUTISM & ASPERGERFÖRENINGEN FÖRENINGSNYTT

Förutsättningar och möjligheter att förändra samspel för barn med autism
med Mikael Heimann och Tomas Tjus, 11 november 2010
Det var många som var intresserade av föreläsningen som hölls i mars, men som tyvärr
inte fick plats, därför kör vi en repris till
hösten. Den belyser det mest grundläggande
kring den kognitiva och sociala utvecklingen
hos barn och vilka styrkor och svårigheter
som barn med autism kan uppvisa inom
dessa områden.

Tomas Tjus docent, leg. psykolog,
Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen.
Mikael Heimann, professor, leg
psykolog, Linköpings Universitet,
Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

AUTISM & ASPERGERFÖRENINGEN FÖRENINGSNYTT
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Kansliet

VÅRA SPONSORER:

Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 031-45 85 70
E-post: goteborg@autism.se
Hemsida: www.autism.se/goteborg
Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500
Till föreningens aktiviteter finns ett begränsat antal platser. Anmälan kan göras per
e-post eller telefon. (gäller ej öppet hus).
På föreningens 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.autism.se/goteborg

För er som vill ha information från
föreningen via e-post, var vänlig
maila er e-post adress till:
goteborg@autism.se

KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

Tyvärr har hon inte
alltid möjlighet att
svara i telefon. På
kansliet finns endast
en anställd. Tala in ett meddelande.
Kom ihåg att lämna ditt telefonnummer.

Sponsra föreningen!

Det kan dröja innan du blir uppringd eller
får svar på e-post. Har du inte hört något
på 2 veckor kontakta föreningen igen.

Delta med din logotype i 4 nummer av Föreningsnytt. Ett enkelt och smidigt sätt att
sponsra Autism & Asbergerföreningen, Distrikt Göteborg.
För mer information, kontakta föreningen.

Sommartider:

LEDIG PLATS

LEDIG PLATS

LEDIG PLATS

Telefon: 031-45 85 70
E-post: goteborg@autism.se
Hemsida: www.autism.se/goteborg

Kansliet stänger för sommaren
fredagen den 25 juni (midsommarafton) och öppnar igen måndagen
den 2 augusti.

I nästa nummer:
-

I år är det val, hur berör valet oss?

-

Presentation av de nya styrelsemedlemmarna

-

Vi berättar om syskongruppen som har träffats under våren.

Självklart kommer det finnas information om aktiviteter och träffar i höst, mm.
Ha en härlig sommar, vi ses!
/Redaktionen
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O’TOOLE KBT

På kansliet arbetar
Ulla Adolfsson,
föreningskonsulent.
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Anslagstavlan
Här kan
man söka
kontakt

Eller rita

eller skriva
en dikt

Hjälp till att städa
på föreningen mot
fika och trevligt
sällskap! :)
För mer info,
kontakta kansliet.
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Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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NY e-post
och hemsida!

Lindhultsgatan 23 • 416 74 GÖTEBORG
Telefon: 031-45 85 70 • E-post: goteborg@autism.se
www.autism.se/goteborg

