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Ordförande har ordet:

Vad vill ni läsa?
Vi är tre personer, Annika, Ulla och jag,
som sedan drygt ett år jobbat med Föreningsnytt. Vi har bildat en redaktionsgrupp
som träffas regelbundet för att knåpa ihop
nästa nummer.
En del av innehållet ger sig självt – t ex
kalendariet på sista sidan. I övrigt har vi
försökt fylla numret med det som vi tror
kan vara intressant för er medlemmar.
Det har handlat en del om skolan, ett alltid
lika aktuellt område. Om brukarråd, om
valet 2010 med mera.
Men nu till frågan: vad vill ni läsa??
Det är ganska mycket jobb med varje nummer. Ibland känns det som om vi ’skjuter i
blindo’ när vi sätter ihop Föreningsnytt.
Vi saknar helt enkelt läsarreaktioner.
Insändare, kanske? Idéer, förslag, berättelser – både positiva och negativa.
Möjligen har en papperstidskrift som
Föreningsnytt spelat ut sin roll i Facebooktider. Medlemmar träffas och bildar grupper på nätet.

Vad gör ni med Föreningsnytt när den
kommer? Läser ni?
Sätter ni upp kalendariet på kylskåpet?
Vad vill ni fylla den med?
Skicka era idéer till kansliet så ska vi
försöka skapa ett Föreningsnytt som är en
medlemstidskrift.

Göteborg den 19 oktober 2011

Hans

Hans Rignell
Ordförande
Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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En positiv berättelse!
Projekt Arbetsliv
Aktiviteter och träffar
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Brukarråd Habiliteringen
Fyra gånger per år är föreningen inbjuden
tillsammans med andra brukarorganisationerna för samverkan i form av ett brukarråd. Detta för att Habiliteringen ständigt
behöver utvecklas, och till det vill de ha
hjälp av brukarorganisationerna. Med på
råden är verksamhetschef, en habiliteringschef och en enhetschef.
Syftet med att träffas är att:
• Vi brukarrepresentanter kan ta med
oss frågor och funderingar som vi vill
diskutera
• De tar upp frågor och funderingar som
de vill diskutera med oss
• De delger oss information om vad som
händer inom Habiliteringen
Ger det några resultat? Ja, det har skett
en del bl a utbildningspaket för föräldrar, man har testat behandlingsmodeller,

resursverksamhetens katalog ligger numer
på webben för att nämna något.
Det finns mycket kvar att önska och bl a
har vi från brukarorganisationerna ofta
framfört att det är svårt att förstå vad
Habiliteringen gör och hur den fungerar.
Nu efterlyser man bra idéer på hur man
ska kunna bli bättre och hur man ska
kunna nå ut. Från brukarorganisationerna
har vi ofta framfört behovet av läkare för
främst vuxna personer och bl a när det
gäller neuropsykiatri. Vi upplever att man
förstår problemet men att Habiliteringen
har svårt att hitta lösningar bland annat på
grund av det finns för få utbildade habiliteringsläkare.
Vi som representerar Autism och Aspergerföreningen är Ulla Adolfsson och
Margareta Larssson.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och
ungdomar – kunskap, insikt och samverkan.
Ett projekt som syftar till att öka förståelsen för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom
föreläsningar vill projektet skapa förutsättningar och möjligheter för besluts-fattande
personal i kommun och inom hälso- och
sjukvård att fatta beslut som grundar sig
på en bredare kunskapsbas. Fokus är på
samverkan och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka
metoder det finns för att möta behoven.
Föreningen har varit med i projektet sedan
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start 2010 tillsammans med brukarorganisationerna Attention och OCD föreningen
Ananke samt BNK, BUP och Habiliteringen. Projektägare är Göteborgs stad och
medlen kommer från Socialstyrelsen. Mer
information finns på föreningens hemsida.

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

Träffgrupp

Öppet Hus

För vuxna med Asperger/hfa

Träffar för medlemmar varje månad.

Träffarna har följande planering: Fram till
klockan 14.30 är det diskussion kring ett
tema. Därefter kan den som vill följa med
ut och äta på t ex pizzeria.

Tid: Tisdagar klockan 17.00-20.00

Tid: Klockan 13.00-17.00
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Datum: 15/11 och 13/12
Föranmälan behövs inte. För mer
information, se föreningens hemsida.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Träffar: 5/11, 3/12
Föranmälan behövs inte.
OBS! Datum kan komma att ändras.
Datumen finns även på föreningens
hemsida. Du kan också ringa föreningen
för mer information.
För frågor kontakta:
Jeanette: mobilnummer 070-338 94 45
Mail: as.traffgrupp@gmail.com
Föreningen: goteborg@autism.se
Telefon: 073 -822 30 03

Drop In dagtid
För alla medlemmar som vill besöka
kansliet, kanske bara läsa lite eller ta en
fika.
Tid: Tisdagar klockan 14.00-17.00
Torsdagar 10.00-12.00
OBS! Ej drop in 3/11, 24/11 och 29/11.
Föranmälan behövs inte.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

40 plus
Träffar för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre.
Tid: klockan 17.00-20.00
Nästa träff onsdag den 30/11.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För information och anmälan kontakta
föreningen.

Föräldraträffar,
föräldragrupper,
fika med snack
Föreningen kan hjälpa till
med att skapa träffgrupper,
studiecirklar eller föräldragrupper. Kontakta kansliet
för mer information.

Bild: Piyachok Thawornmat /
FreeDigitalPhotos.net

För mer information om de grupper som
finns som vänder sig till föräldrar och anhöriga, gå in på www.autism.se/goteborg.
Där finns alltid aktuell information om
platser, tider och datum.
Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Föreläsningar i samverkan med:
Till hösten kommer bl a nedanstående föresläsningar att
hållas. Håll utkik på www.autism.se/goteborg för mer information.
För anmälan till föreläsningarna kontakta kansliet.

Utvecklingstendenser och utmaningar inom
handikappområdet
Funktionshinderområdet står inför många utmaningar. De senaste
decenniernas utveckling med bland annat lokal variation i utbud, stöd
och service samt ökad diagnostisering av barn och unga ska kombineras med individualisering, delaktighet och inflytande.
Ur innehållet i föreläsningen:
• Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i
jämförelse med befolkningen i övrigt
• Konsekvenser av den ökade diagnostiseringen
• Krav på självbestämmande och makt
Föreläsare: Magnus Tideman
Magnus är socionom och professor i Handikappvetenskap. Han forskar med inriktning
på hur förändringar av välfärdssamhället påverkar levnadsvillkoren för barn och vuxna
med utvecklingsstörning. Han är också involverad i specialpedagogisk forskning om
olika aspekter på normalitet och avvikelser i skolan.
Datum: måndag 7 november
Tid:
kl. 18.30 - 21.00
Plats: FUB’s lokaler på Lilla Torpsgatan 10
Pris:
100 SEK
Föreläsningen hålls i samverkan med FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.
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VÅRA SPONSORER:

O’TOOLE KBT
KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

World Autism
Awareness Day

Den 2 april 2012 är det
Världsautismdagen!
Sponsra föreningen!
Delta med din logotype i 4 nummer av
Föreningsnytt. Ett enkelt och smidigt sätt
att sponsra Autism & Aspergerföreningen,
Distrikt Göteborg.
För mer information, kontakta föreningen.

Kansliet
Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 073 -822 30 03
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, drop in och träffgrupp).
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

Autism- Aspergerföreningen vill
förstås vara med och uppmärksamma
detta och undrar om ni har förslag på
hur vi kan göra detta. Alla förslag är
välkomna, ring, maila eller posta era
förslag på Facebook!
För mer information, kontakta
föreningen.

På kansliet arbetar Ulla
Adolfsson, föreningskonsulent.
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.
Det kan dröja innan du blir uppringd eller
får svar på e-post. Har du inte hört något
på 2 veckor kontakta föreningen igen.

Om ni är intresserade
av att delta i enkäter
eller intervjuer från
studerande ...
...hör av er till kansliet, så
kontaktar vi er!

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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