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Ordförande har ordet:
Utbilda cheferna!
På senare tid har vi kunnat läsa i GP om
situationen på Älvgårdens gruppboende i
Torslanda. Det var ingen rolig läsning.
I Socialstyrelsens beslut rörande Älvgårdens gruppboende (11 november 2010)
fäster jag mig vid en mening:
”Gruppbostaden gav överlag ett mycket
slitet och ostädat intryck”.
Här handlar det om en längre process,
något som har pågått länge.
Jag tror att det till mycket stor del handlar
om ledning. Jag vet att många som arbetar på gruppbostaden Älvgården har fått
handledning och vill inte kasta ytterligare
stenar i den riktningen. Jag har själv inom
skolans värld sett detta på nära håll: Att
det spelar ingen roll hur mycket utbildning, handledning, fortbildning personal
på basplanet får, hur mycket de kan om
Asperger, autism. Om inte cheferna har
motsvarande kunskaper eller inte bryr sig
så händer ingenting. Eller väldigt lite. Det
måste finnas strukturer som gör att kunskap kan slå rot och komma till användning. Och det är en ledningsfråga – det
är jag övertygad om. Det gäller gruppbostäder såväl som skola. Om ledningen är
otydlig eller frånvarande så uppstår lätt
informella ledningsgrupper bland perso-

nalen. Det är livsfarligt! Det är kanske en
anledning till att verksamheter som säger
sig vara experter inom autismområdet i
själva verket inte fungerar, eller fungerar
dåligt.
Utbildning och kunskap kostar. Autismspecifik kunskap och utbildning för människor som arbetar inom autismområdet,
som denna förening ständigt ordar om,
kostar. Handledning kostar också. Men
den som tycker att priset för kunskap är
för stort kan ju alltid pröva motsatsen –
okunskap. Okunskap kostar, det kan jag
lova – i form av allt från mänskligt lidande
till personalflykt.
Så därför: Utbilda cheferna! Så att de vet
vad de basar över, allt från gruppbostäder till skola för barn ungdomar inom
autismområdet. De är ju dessutom inte
lika många till antalet som de på basplanet, menar jag. Så kostnaden borde ju bli
överkomlig. Speciellt sedd i relation till
effekten.
Göteborg den 16 december 2010

Hans

Hans Rignell
Ordförande
Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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Ett besök på Munkebäckens dagcenter
Detta är ett traditionellt dagcenter med textilt skapande som kännetecken. Lokalerna är
belägna i ett grönområde i Munkebäck och integrerade i Kastanjebackens äldreboende.
När Autism- & Aspergerföreningen var på besök var inte alla på plats, men de som var
där jobbade på för fullt med att bl a sortera in rätt antal skruvar i påsar till IKEA och att
lägga i små ringar i små plastbehållare. De hade dock tid att svara på lite frågor och visa
oss vad de håller på med.

Anders och Tom

Klasse

as

Bosse (Klasse

le
och Pel

runden)

kg
och Pelle i ba

Sara och Christian
som inte ville vara med på bild, jobbar
både här på Munkebäcken och på ICA,
där han hjälper till på lagret.

Rangel

a och G

unnel

Det är här som Föreningsnytt packas i
kuvert inför varje utgivning. Redaktionen
kommer med andan i halsen och får alltid
bra och snabb service, så tidningen kommer ut i tid.
De flesta har jobbat ihop i många år, de
flesta har t o m fått en guldklocka då de
tjänstgjort mer än 25 år i kommunen. Dat,
4

Christian har jobbat i många år med daglig verksamhet medans Sara började för tre
år sedan efter att först ha utfört sin praktik
här.
Det är tydligt att alla trivs med varandra
och tycker det är roligt på arbetsplatsen.
När vi är där, är det mycket skoj och skratt
och när vi går därifrån, är det mot löfte att
vi snart är tillbaka, och den gången skall vi
inte glömma tårta!
text & bild: annika lindström
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En positiv berättelse!
Mitt liv är lite som en labyrint. Jag vet inte
alltid vilken väg jag ska gå och framför allt
så kan jag inte ens gissa mig till vad som
kommer att finnas runt nästa hörn. Ibland
kan det bli stressande och lite jobbigt att
inte veta, att famla och kanske ramla men
vara tvungen att gå vidare. Ibland är det
pirrande av spänning att ta ännu ett steg
och glädje över det som dyker upp bakom
den skarpa kröken.
När jag gjorde en sväng i min labyrint
för snart åtta år sedan så möttes jag av
diagnosen autism. Som en grön slemmig
hög låg den där i famnen på min lilla flicka
och jag visste inte om jag skulle blunda
eller kunna ta mig förbi det hela utan att
bli kladdig. Jag valde till slut att gå rakt
mot och kleta ner hela mig. Min dotter är
min underbara unge och den vandring vi
gör tillsammans är egentligen inte annorlunda än för någon annan. Inte om man
tänker efter. Kanske snubblar vi lite oftare
än andra, kanske är färgen på väggarna
en annan och kanske har vi fler vindlande
överraskande vägskäl, men vad spelar det
för roll? Egentligen.

2010 fanns det champagne och ett diplom
i slutet på den vägen. Jag är äntligen färdig
jurist med inriktning mot barnkonventionen, förvaltningsrätt och socialrätt.
Idag jobbar jag som jurist på Passal, en
privat assistansanordnare som har samma
värderingar som jag; en värld där det ska
finnas omtanke, delaktighet och nytänkande för alla individer. Idag kan och får jag
göra det jag brinner för. Jag får jobba med
juridiken, möta människor med funktionsnedsättningar och hjälpa dem att få en
livskvalitet som omfattar alla våra ledord.
Jag får också strida i rätten för deras rättigheter och försöka göra skillnad. Jag har
fått förmånen att kika in i våra kunders
labyrinter och se vilka hinder de möter i
sin vardag och jobba för att undanröja
dem. Jag får vara med och jobba med
barnkonventionen, om syskonens behov av
uppmärksamhet och aktiviteter och forma
information och kommunikation som kan
Fortsättning på sidan 6

”en värld där det
ska finnas omtanke,
delaktighet och nytänkande
för alla individer.”
Längs min väg snubblade jag plötsligt
på LSS. Behovsbedömning. Vårdbidrag.
Samhällsinsatser. Habilitering. Rättigheter.
Obegripligt, svårt och snårigt. Jag ville
förstå. Och därför svängde jag vid skylten
”juridik”. Det var en väg i uppförsbacke
ibland, rötter och stubbar i vägen och ganska många fall. Men det gick. Och i maj
Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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En positiv berättelse, fortsättning från sidan 5
underlätta för alla. Jag får vara delaktig i
aktiviteter för anhöriga och föräldrar och
jag kommer att få utbilda andra om den
grundläggande juridiken.
Och jag är stolt. Glad över mitt jobb och
över det företag jag får jobba för, lycklig
för att assistans finns och gör så mycket
gott. Och förväntansfull inför den satsning
på både autism och de särskilda behov
som finns kopplat till just denna diagnos
och på barn och deras assistans. Tacksam
över att företaget ser möjligheter, inte svårigheter. Att man vill ta del av kunskaper
och erfarenheter som jag och andra med
mig har för att hitta bästa möjliga form för
assistansen.

I Barnens Passal ser jag en assistans som
fokuserar på barnet. En assistans som bjuder in personen med funktionsnedsättning
att vara delaktig oavsett ålder! Som tillvaratar rätten att göra sig hörd. Allt det som
borde vara så självklart men som så lätt
glöms bort i bruset av alla människor som
finns runt ett barn med särskilda behov.
Min dotter är stolt över mig och det jobb
jag gör. Och jag är så stolt över henne.
Hon går i sin egen lilla värld av vindlande
gångar, svängar och ibland återvändsgränder. Vi gör en resa genom livet och vi ser
med förväntan fram emot allt vi kommer
att få uppleva tillsammans.
text & bild: mia von wachenfelt

ANNONS

Hovens Barn och Ungdomsboende
Glaucus NP Center kommer under Mars att slå upp dörrarna till ett unikt
Barn och Ungdomsboende enligt LSS 9:8. Det ligger naturskönt vid
Torslanda/Björlanda, 15 min från Göteborgs Central.
Hoven och dess personal riktar sig till målgruppen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ledord som från början till slut genomsyrar verksamheten är Engagemang, Bred Kunskap om Neuropsykiatriska diagnoser och
Erfarenhet.

Vill du veta mera eller kontakta oss:
www.gnpc.se Björn Johansson, verksamhetschef 0702-62 32 14
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Ring Lennart!
Lennart Jonsson
Är representant i Lokalt handikappråd
i Mölndals kommun på HSO-mandat
och representerar Autism och
Aspergerföreningen i en samverkansgrupp inom Vård och omsorg, Mölndal
Lokalt handikappråd i Mölndal, vad innebär det?
– T ex om man ska ta fram en ny handikapplan så lyckas vi få med att man inte
bara ska ta hänsyn till fysiska funktionshinder utan även kognitiva. Mycket hänger på
den som är ordförande, oftast en politiker.
Det gäller att den agerar hårt – annars kan
det lätt bli som ett spel för galleriet.
Mycket handlar om att ge information till
politiker och tjänstemän.
I samverkansgruppen, där även representanter för FUB är med, kan man påverka
mer direkt, tycker Lennart Jonsson.
– Vi har enskilda träffar med Vård o omsorg, som är ett samarbetsorgan dit vi är
inbjudna för att vi har just ungdomar. Vi
träffar enhetschefer för Vård o Omsorgs

Resor, transporter, boende, fritid, rättigheter,
insatser. Mycket som tas upp i Mölndals
Samverkansgrupp.
funktionshinderavdelning två gånger per
termin.
Ofta diskuterar man färdtjänstfrågor, ett
viktigt område.
– Man tycker att man kunde ha lägre
avgift – inte både betala färdtjänstavgift o
vanlig kollektivtrafikkort. Andra personer
Fortsättning på sidan 8

ANNONS

”RÄTT ATT LEKA”
Kicka igång lusten till samspel och gemenskap! Göteborg 10/2 kl. 10.00-16.00
Föreläsning kring lekens betydelse för barn med autism, utifrån DIR/Floortime. DIR är ett av USA´s
modellprogram och spritt världen runt, men i Sverige är Speciella de enda utbildade vid DIR Institute.
För mer information och anmälan besök:
www.speciella.com

			

www.gnpc.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Ring Lennart, fortsättning från sidan 7
har bara ett kort, man borde kunna åka
på samma. Om man nu kan åka spårvagn
med hjälp ska man inte behöva betala
dubbelt. Och så rutiner när det inte går att
få tag på någon bil, när chaufförerna inte
hittar, många är nya och dåliga. Skyltningar på skolor och vårdinrättningar måste
förbättras så chaufförerna hittar. Ibland
kör de till fel adress, väntar och kör sedan
därifrån. Då får man ringa igen. Ska man
hämta på en daglig verksamhet så är det
ju någon som ska hem – då kan man inte
bomma en körning, men det förekommer
ibland.
Annat som kan komma upp på mötena
är t ex fritidsverksamheter på gruppbostäder och matkostnader i samband med
LSS-insatser. Lennart vill gärna, genom
’en mjuk övergång’ lämna över just denna
stafettpinne som föreningens representant
i Mölndal. Arbetet är inte arvoderat men
mycket intressant och viktigt.

Han efterlyser också andras åsikter och erfarenheter. Hur fungerar det inom autismområdet? Med färdtjänsten, gruppbostäder, LSS-insatser?
- Jag vet inte hur känt det är i Mölndal att
jag är representant för föreningen. Man får
väl sprida att man kan ringa, maila om något vi ska ta upp. Jag ska ju vara talesman
i Mölndals stad för föreningen.
Det är viktigt att man får mer kontakt med
de lokala medlemmarna, att man får den
lokala inputen – hur funkar det egentligen
i vår stad?
Så – ring Lennart, telefon: 031-27 84 59
(bost.)
Eller maila: lennart-jonsson@swipnet.se
Om du har synpunkter på hur Mölndals
kommun fungerar eller inte fungerar.
text & bild: hans rignell

ANNONS
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Projekt Arbetsliv
Projekt Arbetsliv är ett treårigt projekt, som vänder sig till personer med intellektuella
funktionsnedsättningar, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder, inom daglig
verksamhet i Partille.

Fotograf: Louise Bång

Projektet startade i januari -09 och är en
fortsättning på ett tidigare projekt som
hette Steget. Målgruppen i Projekt Arbetsliv består av 34 personer, och målsättningen är att 21 personer skall närma sig arbetslivet genom att få en praktikplats eller
arbete i en s k företagsgrupp och 13 skall
få en anställning inom projekttiden.
I projektidén ingår utbildning och fortbildning av fem arbetskonsulenter och start av
ett s k arbetslivscentrum. Arbetslivscentrum skall fungera som en ”arbetsförmedling” för personer som behöver extra stöd
på sin väg till anställning.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan
Partille kommun, daglig verksamhet,

Europeiska socialfonden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagen och
delar av föreningslivet i kommunen, samt
MISA kompetens (Personalutbildning).
Projektet har nu pågått under drygt ett och
ett halvt år. I projektet arbetar vi med individuellt stöd i arbete enligt den amerikanska metoden Supported Employment. Fem
arbetskonsulenter ger individuellt stöd till
projektdeltagarna ute på vanliga arbetsplatser. Flera deltagare får också stöd av
personal i sitt arbete i s k företagsgrupp,
t ex på TENTE, där man förpackar hjul,
eller på ICA-MAXI, där man är behjälplig
med diverse arbetsuppgifter t ex uppackning av varor.
Fortsättning på sidan 10
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Projekt Arbetsliv, fortsättning från sidan 9
Enligt projektidén har ett Arbetslivscentrum nu startat. Här har arbetskonsulent.
erna sin bas, och stödsamtal kan erbjudas
till projektdeltagarna. Här pågår också
ett antal kurser med syfte bl a att öka
projektdeltagarnas kompetens inom deras
olika arbetsområden, såsom Att arbeta i
livsmedelsbutik, Jobbkurs och Anpassad
truckutbildning. Dessutom pågår en kurs
i hur man kan laga sin egen lunchlåda.
Material till kurserna utarbetas av arbetskonsulenterna på Arbetslivscentrum och
anpassas efter deltagarnas förutsättningar.
Hittills har under projekttiden fyra personer fått anställning och ca 22 har närmat sig
arbetslivet. Nu när projektet är inne på sitt
andra år, förs samtal runt möjligheten till
anställning för ytterligare ett par personer.

Under 2011 kommer vi i Projekt Arbetsliv
att fortsatt erbjuda kompetensutveckling
till arbetskonsulenter och övrig projektpersonal. Vi kommer att än mer inrikta
oss på kontakterna och samarbetet med
företagen. Nytt kursmaterial kommer att
arbetas fram och fler kurser och studiecirklar för deltagarna kommer att hållas.
Fokus kommer förstås även fortsättningsvis att ligga på att projektdeltagarna skall
närma sig arbetslivet eller få anställning.
sammanfattat av marianne merin
Projektledare och biträdande enhetschef
inom daglig verksamhet i Partille.

Bilder från hösten 2010

Elisabeth Råberg journalist/författare och
mamma till två söner med autism höll sin
omtyckta föreläsning ”Omsorg utan våld.
Konsten att möta människor med autism”
på Dahlheimers Hus i Göteborg i Oktober.
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Autism- och Aspergerföreningen var med
som värld för den välbesökta konferensen
”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar – kunskap, insikt
och samverkan” på Folkets Hus i Göteborg. (På bilden: Marie Paterson, Gunnel
Bäckström och Margret Carlund).
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Träffgrupp
För vuxna med Asperger/HFA
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: Klockan 13.00-17.00
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
Träffar: 22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4, 7/5,
28/5 och 18/6
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

Öppet Hus
Träffar för medlemmar jämna veckor
Tid: Tisdagar klockan 17.00-20.00
Datum: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3,
5/4, 19/4, 3/5
Föranmälan behövs inte. För mer information, se föreningens hemsida.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Drop In dagtid
För alla medlemmar som vill besöka
kansliet, kanske bara läsa lite eller ta en
fika.

40 plus
Träffar för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre.

Tid: Tisdagar klockan 14.00-17.00
(Ej 29/3)
Torsdagar 10.00-12.00

Tid: klockan 17.00-20.00

Föranmälan behövs inte.

För datum se hemsidan eller kontakta
kansliet.

Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För information och anmälan kontakta
föreningen.

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
I dag består gruppen av 13 föräldrar.
Det finns plats för fler!
För mer information kontakta
Åsa på aasaelmgart@hotmail.com.

Föräldragrupp barn
upp till 12 år
Träff för föräldrar till barn med
högfungerande autism upp till 12 år.
Vi är föräldrar till barn med högfungerande autism som träffas för att utbyta tips
och erfarenheter. Om ni vill delta, hör av
er till Maria Loustalot-Forest eller
föreningen.
Datum för våren är ännu inte satta, se
föreningens hemsida för uppdatering!
Tid: Kl.18.00-20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För mer information:
mariaforest@gmail.com eller
föreningen 073 -822 30 03

Träff för anhöriga
Föräldraträff
Träffar för föräldrar till vuxna barn som
bor i egen lägenhet.
Tid: klockan 18.00 - 20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
Torsdag den 3 februari
OBS! Kolla föreningens hemsida för mer
information.
Tema för träffarna kommer att finnas på
hemsidan. Ledare för gruppen är Birgitta
Högman och Göran Lagerberg som själva
är föräldrar.

Du som vill veta mer om autism/Aspergers syndrom är välkommen till en träff.
Vi vänder oss till anhöriga (ej föräldrar),
granne eller vän.
Detta är ett bra tillfälle att träffa andra
och utbyta tankar.
Tid: klockan 18.30-20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
Torsdag 3 februari
Med på träffen är Margareta Kärnevik
Måbrink, pedagogisk handledare,
Ulrika Brodd, förälder och Ulla Adolfsson,
föreningskonsulent och förälder

För information och anmälan:
Kontakta föreningen på 073 -822 30 03
eller Birgitta på 0706 - 83 31 43
12
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Föreningens Årsmöte
Boka in årsmötet redan nu!
För att delta på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald. Motioner skall,
för att kunna behandlas vid årsmötet,
skriftligen inges till styrelsen senast
två månader före årsmötet.

Föreläsningar
i samverkan med:
För anmälan till föreläsningarna kontakta
kansliet.

Namnemackor
och mumlor - en
aspergares värld

Tid: Klockan 18.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Med Sandra Petojevic,
Fil. mag. i konst- och
bildvetenskap.

Onsdag 23 mars
För mer information kontakta föreningen.

Medlemsträff

Under våren planeras träff för medlemmar
där samtalet förs på engelska. Vi
vänder oss till dig som har engelska
som modersmål eller som känner att du
hellre är med i en grupp som samtalar på
engelska än svenska.

Den handlar om hur jag som aspergare
upplever min omvärld - som en Macintoshdator i en PC-miljö. Namnemackorna och
mumlorna är de båda motpolerna som styr
mina intressen och erfarenheter.
Torsdag 27 Januari 2011
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Plats: Föreläsningssal på SU
Pris: 100:-

För mer information kontakta kansliet.

Facebook

”Flickor med autism”

Distrikt Göteborg har en stängd grupp
på Facebook där man kan byta erfarenheter, komma med tips, efterlysnigar
och ha diskussioner i största allmänhet.
Gruppen heter Autismspektrum Distrikt
Göteborg.

Föreläsning med Svenny Kopp
Onsdag 4 maj
Tid: klockan 18.30
Plats: meddelas senare
Pris: 200:-

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Kansliet
Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG

På kansliet arbetar Ulla
Adolfsson, föreningskonsulent.

Telefon: 073 -822 30 03
E-post: goteborg@autism.se
Hemsida: www.autism.se/goteborg

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.

Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500

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

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

Hej!
Jag heter Maria Forest och jag är
mamma till Gustav som är 7 år och
har diagnosen autism. Jag undrar om
det finns föräldrar som känner behovet
av en skola för autistiska barn som baseras på intensivinlärningens principer
(TBA - tillämpad beteendeanalys). Om
ni har funderat i samma banor som jag
eller helt enkelt bara är intresserade
av intensivinlärning/TBA, skicka ett
mail till mariaforest@gmail.com eller
hör av er pâ: 076-260 88 77
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För er som vill ha information från föreningen via e-post, var vänlig maila er
e-post adress till: goteborg@autism.se

Anslagstavlan
VÄLKOMMEN TILL
www.FUB.SE!
FUB är en intresseorganisation
som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

TIPS!
Gå in på www.dart-gbg.org
och läs om deras föreläsningar, utbildningar mm.
TIPS!
För bra föreläsningar mm, gå in på:
www.pedagogisktperspektiv.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

VÅRA SPONSORER:

O’TOOLE KBT
KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

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.

Tips från kansliet:
Resursverksamheten, Habiliteringen
Göteborg och Södra Bohuslän har kommit
ut med ny katalog om grupper och temadagar. Där finns temadag om epelepsi, om
att ha ett barnbarn med funktionsnedsättning, om vad det innebär att ha ett syskon
med funktionsnedsättning och mycket
mera. Katalogen finna att tanka ner på
www.vgregion.se/resurs

I nästa nummer:
- Presentation av hela styrelsen.
- Aktiviteter och träffar
- Föreläsningar
Nästa nummer kommer i April 2011.

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar
Redaktionen

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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NYA kontaktuppgifter!

Lindhultsgatan 23 • 416 74 GÖTEBORG
Telefon: 073 - 822 30 03 • E-post: goteborg@autism.se
www.autism.se/goteborg

