FA-Föreningsnytt
April 2009 nr 1 årgång 8

Medlemsinformation från Föreningen Autism Distrikt Göteborg

Ur innehållet:
•
•
•
•

Ordföranden har ordet
Vårens föreläsningar och aktiviteter
Årsmötet 2009
Dubbelt utsatt

REDAKTION OCH
DISTRIKTSTYRELSE
Föreningen Autism Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 031-45 85 70
E-post: info@goteborg.autism.se
Hemsida: www.goteborg.autism.se
E-post till styrelsen:
styrelsen@goteborg.autism.se
Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500
Ansvarig utgivare
Gerd Pontén
Redaktör
Ulla Adolfsson
Distriktsstyrelse
Gerd Pontén, ordförande
Kerstin Arohlén, vice ordförande
Bo Sannum, kassör
Margareta Kärnevik Måbrink, vice
sekreterare
Agneta Ljungstrand
Eija Berntsson
Åsa Elmgart
Ersättare
Åsa Granbom Jonsson, sekreterare
Katarina Kasperson
Fanny Pilo
Diane Ericson
Valberedning
Ulrika Brodd, sammankallande
Tore Ljung
Camilla Dahlin
FA-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

Ordföranden har ordet
Det känns som om det nya året
börjar när årsmötet har varit. Det
är då man börjar om med nya
konstellationer.
Vi lägger fram en verksamhetsplan som skall uppfyllas tills
nästa gång. Nya spännande
aktiviteter på gång.
Vårt årsmöte var som vanligt
väldigt trevligt. Förhandlingarna
flöt på genom Elaine Johanssons professionella
klubbhållning. Flera i styrelsen presenterade muntligen en
del av våra verksamheter såsom grupper, föreläsningar,
projekt eller dylikt som varit igång. Det var mycket
uppskattat och det är väl en modell vi kan tänkas ha
framöver. Efteråt var det mingel med två sorters mumsiga
smörgåstårtor och valfria drycker. Det var en uppsluppen
stämning rakt igenom hela kvällen.
Jag vill ännu en gång tacka de som avgått från styrelsen.
Hans Rignell som varit sekreterare, Camilla Dahlin som
vice ordförande samt Ulrika Brodd som vice sekreterare.
De har alla gjort ett fantastiskt arbete.
Fyra nya krafter blev invalda och det ska bli spännande att
lära känna varandra och arbeta tillsammans.
Varmt välkomna Åsa Granbom-Jonsson, Diane Ericson,
Katarina Kaspersson och Fanny Pilo.
Ser åter igen fram emot ett intressant och roligt
verksamhetsår!

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.
Nästa manusstopp 15 maj 2009.

Gerd Pontén
Föreningen Autism
Västra Götaland Distrikt Göteborg
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Dubbelt utsatt

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
Torsdagar kl 10.00 – 12.00
Ring innan om du vill komma på annan tid.
Vi som arbetar på kansliet heter Ulla Adolfsson (bild),
föreningskonsulent och Bo Andersson, kanslist.

Årsmötet 2009
Cirka 50 medlemmar kom till
föreningens årsmöte den 18 mars i
föreningens lokaler. Mötesordförande Elaine Johansson lotsade
oss trevligt och professionellt
igenom mötet. Hon informerade
också om FN konventionen om
rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar. Information
om konventionen finns att läsa på
www.regeringen.se

6-7

Aktivitetskalender
och vägbeskrivning

8

Gerd Pontén valdes till ordförande
för ytterligre ett år, Bo Sannum,
Åsa Elmgart och Eija Berntsson
valdes till ledamöter. Till ersättare
Elaine Johansson, årsmötesordförande
valdes Åsa Granbom Jonsson,
Fanny Pilo, Katarina Kasperson och Diane Ericson. En närmare
presentation kommer i följande nummer av FA-Föreningsnytt. Efter
mötesförhandlingarna bjöds på smörgåstårta och kaffe med kaka.
Ulrika Brodd, Hans Rignell och
Camilla Dahlin avgick vid
årsmötet. Gerd tackade dem för ett
gott arbete.

FA-Föreningsnytt packas av
Munkebäckens dagliga verksamhet

Ulla Adolfsson
Omslagsbild:
Skrea strand nyårsdag 2009
Foto: Tore Ljung

Gerd Ponten, Ulrika Brodd, Hans Rignell
och Camilla Dahlin.

Utanförskap, Galenskap och
Kunskap

Autism & Aspergers syndrom
– ett livsperspektiv

Föreläsning i samverkan med SV Göteborg

Föreläsning

Vill du veta hur galet, ledsamt, kreativt och
hoppfullt ett liv med ADHD och Aspergers
syndrom kan vara? Då kan du lyssna till författarna
Åsa Gravander och Stefan Widerlöf när de delar
med sig av sina erfarenheter. De blir en kväll med
humor och värme, gråt och skratt.
Föreläsare:

Åsa Gravander
StefanWiderlöv

Tid: Torsdag 28 maj kl 18.00 – 21.00
Plats: Sahlgrenskas aula på SU/Sahlgrenska
Huvudingången, Blå stråket
Pris: 250 kr inklusive kaffe och smörgås
För anmälan och information kontakta föreningen.
Anmälan är bindande.

Föreläsare: Margareta Kärnevik Måbrink
Tid: Fredag 15 maj kl 9.00 – 16.00
Plats: Föreningens lokaler
Pris: 1 200 kr. Kaffe och lättare lunch ingår.
Ur innehållet:
•
Varför är det viktigt med diagnos?
•
Autism och Aspergers syndrom – kriterier.
•
Svårigheter och möjligheter.
Struktur, tydliggörande pedagogik – vad
menas med det?
•
Stressfaktorer
Sista anmälningsdag:
4 maj begränsat antal platser.

Väderflickans milda makt
Teaterföreställning
i samverkan med Mölndals stad

I samverkan med

Fika med snack
Studiecirkel
En föräldragrupp som träffas fredagar kl 12 – 14
varannan vecka under våren finns det plats för fler.
Idag består gruppen av nio mammor som alla är
föräldrar till barn mellan 0 och 12 år. Barnen har en
diagnos inom autismspektrum och en utvecklingsstörning.

Pjäsen handlar om kärlek, stormar och om att vara
syskon. Erik är kär i Gudrun och livet är en
motorväg. Men Eriks bror Ben, som har Aspergers
syndrom, gör att det blir på ett annat sätt än Erik
tänkt.
Föreningen har ett begränsat antal platser.
Tid: 6 maj kl 14.30 – 15.45
Plats: Burgårdens gymnasium
Pris: 50 kr

Är du intresserad av att delta under våren kan du För information och anmälan kontakta föreningen.
höra av dig till Åsa Elmgart som är ledare för
gruppen eller till Ulla på kansliet. Åsa når du via eFör information och anmälan
post aasaelmgart@hotmail.com
till föreningens aktiviteter:
Kontakta kansliet Tel 031 - 45 85 70

I samverkan med

Till alla föreningens aktiviteter finns det ett
begränsat antal platser.

Kurs

På föreningens hemsida kan du läsa mer. Där finns
information om förändringar, ändrad lokal och om
om sociala berättelser & seriesamtal
det är fullsatt eller inställt. Vår målsättning är att
hålla hemsidan uppdaterad.
Planeras i höst. Intresseanmälan kan lämnas till
www.goteborg.autism.se
föreningens kansli.

Träffgrupp

Träff för anhöriga

För vuxna med Asperger/HFA
Välkommen till träff för anhöriga som vill veta mer
Träffarna kommer under våren att förändras något. om autism/Aspergers syndrom. Vi vänder oss till
Fram till klockan 14.30 är det diskussion kring ett dig som är anhörig (ej förälder), granne eller vän.
tema. Därefter är det fika som tidigare.
Detta är ett bra tillfälle att träffa andra och utbyta
De som bara vill fika kan komma efter kl 14.30
tankar.
En lördag var 3:e vecka kl. 13.00 – 17.00
Ankomst: Kl 13.00 – 13.15 eller kl 14.30
Lokal:
Föreningslokalerna, Lindhultsgatan 23
Träffar 2009
v. 16 18 april
v. 19 9 maj
v. 22 30 maj

Tid: Tisdag 2 juni kl 18.30 – 20.30
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Med på träffen är:
Margareta Kärnevik Måbrink, ped. handledare
Ulrika Brodd, förälder
Ulla Adolfsson, föreningskonsulent och förälder.
För anmälan och information kontakta föreningen.

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

40+ träff för vuxna

Träff för dig som har Aspergers syndrom/hfa, är 40
Föranmälan behövs inte.
Frågor i första hand till Jeanette tel. 070 – 338 94 år eller äldre och vill träffa andra för att utbyta
45 eller jena@glocalnet.net. Du kan även ringa tankar.
föreningen tel. 031-45 85 70.
Tid: Torsdag 7 maj kl 17.00 – 19.00
Onsdag 10 juni kl 17.00 – 19.00
"Öppet hus"-kvällar
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsgatan 23
Jämna veckor
För information och anmälan kontakta föreningen
Tid: Tisdagar kl 17.00 – 20.00
Plats: Föreningens lokaler

Dubbel olikhet

2009
28 april
12 maj
26maj
9 juni
Avslutning med
korvgrillning
På öppet hus kan du:
•
Träffa andra medlemmar
•
Spela spel. Det finns Yatzy, Schack m m
•
Som medlem kan du låna böcker och filmer
•
Fika till självkostnadspris. Kaffe 2 kr
Ingen föranmälan

- en möjlighet för brukare och anhöriga
En kurs där vi pratar om hur det ser ut för föräldrar
med utländsk bakgrund som har barn med autism
och Aspergers syndrom. För mer information
kontakta Ulla på föreningens kansli.
I samverkan med

Tips

Projekt

Kommunikationskarnevalen 1-2 juni. En konferens om funktionshinder och kommunikation där
årets temat är "Tidiga insatser". Huvudtalare är
professor och logoped Cynthia Cress från USA som
forskat och skrivit mycket om varför vi måste och
hur vi kan börja tidigt med AKK. Andra föreläsare
är psykolog Per Lorenzen från Norge och Jenny
Lexhed.

Föreningen Autism distrikt Göteborg sitter i
referensgrupper i olika projekt. Nedan kan du läsa
om projektet ”Dubbelt utsatt” där Eija Berntsson är
föreningens representant.

För mer info www.goteborg.se/dalheimershus eller
telefon 031- 367 97 75.
1177. Sjukvårdsupplysningen har fått nytt
telefonnummer och det är samma över hela landet.
På www.1177.se kan du läsa om sjukdomar,
behandling, hälsa, egenvård och mycket annat.
Omsorgspsykiatri. Psykiatrisk och somatisk
problematik hos vuxna med förståndshandikapp 7,5
hp höstterminen 09. Målgruppen är personal inom
hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet.
Sista ansökningsdag 15 maj 09. För mer
information Sofia Malmberg t 031-343 14 91 eller
sodia.malmberg@vgregion.se

VÅLD MOT KVINNOR MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Nu går Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt in på
sitt tredje och sista år. Målet för vårt projekt är att
synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning
utsätts för våld i samma utsträckning eller mer än
kvinnor generellt. (Enligt HANDUs undersökning
”Mäns
våld
mot
kvinnor
med
funktionsnedsättning” från 2007).
HUR KAN VÅLDET SE UT?
Kvinnans partner ställer hennes rullstol en bit från
sängen så att kvinnan inte kan nå den och själv ta
sig till toaletten. Kvinnan är beroende av mannen,
som är hennes personliga assistent, och får sitta
kvar på toaletten tills han vill komma.

Våldet kan vara passivt och inte alltid vara den
direkta orsaken till blåmärken.
Har du tips du vill dela med dig av? Kontakta Mannen ”glömmer” att ställa tillbaka stolen han
kansliet.
stått på för att nå. En kvinna med synnedsättning
som går på den, får blåmärken. ”Han tog mina
diabetessprutor och trampade sönder dem” /ur
Sökes
filmen ”Dubbelt utsatt”, 2009.
Till föreningen kommer ofta förfrågningar om
läkare, tandläkare, psykologer, vårdcentraler
skolor, dagliga verksamheter och mycket annat.
Det man önskar är professionella/verksamheter som
har kunskap om autism. Har du tips på någon/något
tar vi tacksamt emot det.

En man
kan alltså
använda kvinnans
funktionsnedsättning för att utsätta henne för ett
våld som inte syns eller lämnar blåmärken.

Begreppet försummelse är bristande omsorg och
vård. Det finns en maktobalans i en relation där den
ena parten är beroende av den andre för sin dagliga
I föreningens lokaler finns pärmar med information hygien/medicinering och att få mat.
om olika verksamheter med mera. Föreningen står
inte som garant för innehåll och kvalitet utan PERSONALUTBILDNING
informerar endast om verksamheten.
Under de två år vi varit verksamma har vi

FÖR INFORMATION
www.goteborg.autism.se
på hemsidan kan du läsa om ändrade tider mm

genomfört utbildningar i flera kommuner av
personal som arbetar med personer med
funktionsnedsättning. Det är yrkesverksamma från
daglig verksamhet, boende, personliga assistenter
och boendestödjare.
Fortsättning sidan 7

Personalutbildningen är på två halvdagar med
några veckors mellanrum. Den första dagen ägnas
åt våld mot kvinnor generellt och den andra
halvdagen
åt
våld
mot
kvinnor
med
funktionsnedsättning. Det är viktigt, eftersom
kvinnor med funktionsnedsättning är våldsutsatta
utifrån att de är kvinnor i första hand.
Funktionsnedsättningen kan bli ytterligare en faktor
i våldsutsattheten samt den sårbara livssituation
kvinnan
befinner
sig
i
utifrån
sin
funktionsnedsättning.
I utbildningen tar vi också upp frågor om hur
personal
kan
agera
och
jobbar
med
fallbeskrivningar och att våga se, fråga och agera.
Det är inte alltid lätt att som personal våga inse att
kollegan utsätter någon för våld eller att våga
anmäla en anhörig.
BOKEN DUBBELT UTSATT
Vi har gett ut boken "DUBBELT UTSATT" som
bygger på intervjuer med tre kvinnor med
funktionsnedsättning som är eller har varit
våldsutsatta. I boken finns också faktauppgifter.
Boken är skriven av journalist Karin Torgny från
GP och med foton av Lisa Thanner. (I pdf på vår
hemsida, se nedan). Boken kommer att läsas in på
DAISY.

var tillgängliga.
”Vi löser det när det blir aktuellt” (en kommunal
handläggare)
Se rapporten ”Har kommunernas kvinnofridsplaner
någon betydelse för våldsutsatta kvinnor med
funktionsnedsättning?” på vår hemsida.
KVINNOJOURERNA
Vi har också gjort en tillgänglighetsinventering av
skyddade boenden. I Handikappombudsmannen
och Kvinnofridslinjens genomgång av kvinnojourernas tillgänglighet var fokus mycket på
rörelsenedsättning.
Men
kvinnor
med
funktionsnedsättning är ju mer än så - de är inte en
homogen grupp. Det ser så olika ut beroende på om
en kvinna ser dåligt, har svårt att höra, röra sig eller
tolka information. Resultatet finns i rapporten
”Otillgängliga kvinnojourer – sant eller falskt”?
och det går inte att ge ett entydigt svar.
Information om att det finns en kvinnojour måste
också nå alla kvinnor, men om färdtjänstens växel
stängt, hjälper det inte om hon vet vart hon skall
vända sig.
2009 - ÅR 3
Under vårt sista projektår kommer vi att fortsätta
anordna
seminarier,
konferenser
och
personalutbildningar. Vi planerar att ge ut ett
Magasin för unga tjejer och en större internationell
konferens kommer att anordnas den 12-13
november.

FILMEN ”Dubbelt utsatt”
I dagarna har vi världspremiär på en film som vi
tagit fram tillsammans med Grunden Media. Också
den med namnet "Dubbelt utsatt". Filmen baseras
på intervjuer med våldsutsatta kvinnor med
intellektuell funktionsnedsättning. De berättar om
våldet i sin vardag och om det mod som krävs för Gå in på vår hemsida för att läsa mer om oss,
att bryta upp. Även skådespelarna har en prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ladda ner våra
intellektuell funktionsnedsättning.
och andras rapporter www.dubbeltutsatt.se
KVINNOFRIDSPLANER
2007 ändrade Socialstyrelsen formuleringen i
Socialtjänstlagens femte kapitel paragraf 11 från
bör till skall så att Socialnämnden skall ge stöd till
brottsoffer. Det gäller kvinnor som är våldsutsatta.
Men hur fungerar det om kvinnan har en
funktionsnedsättning?
Vi läste samtliga planer för kvinnofrid som finns
för kommunerna i Västra Götaland (vi fick in från
40 av 49 kommuner) I hälften nämndes kvinnor
med funktionsnedsättning som särskilt utsatta men
inte en enda kommun hade riktlinjer för hur stödet
skulle se ut för dem eller om skyddade boenden

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt/Bräcke Diakoni
Denise Cresso
e-post: denise.cresso@brackediakoni.se
mobil: 0706 148 146

April 2009
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

April

Juni

14
16
18
28
28

9 ”Öppet hus” -kväll. Korvgrillning
10 40+. Träff för dig som har AS/HFA

”Öppet hus” -kväll
Föreläsning. Malene Larssen
Träffgrupp
Dubbel olikhet. Kursstart
”Öppet hus” -kväll

Juli
Semesterstängt

Maj
5
6
7
9
12
12
15
19
26
26
28
30

Dubbel olikhet
Väderflickans milda makt
40+. Träff för dig som har AS/HFA
Träffgrupp
Dubbel olikhet.
”Öppet hus” -kväll
Heldagsföreläsning
Dubbel olikhet
Dubbel olikhet
”Öppet hus” -kväll
Utanförskap, galenskap, kunskap, föreläsning.
Träffgrupp

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. Sväng vänster och följ
skyltarna.

