
    Auträff - mötesplats för alla 
 

Under våren blir det gästföreläsningar samt teman på några av 

träffarna, se resp datum nedan. Är man inte intresserad av 

föreläsningen eller temat går det utmärkt att komma ändå och 

umgås och fika som vanligt. 

DATUM: 

27 feb ASKA:s föreläsningspremiär, ca 60 min. 
26 mars Tema ”Vuxna + ungdomar med diagnos”. Fika tillsammans 

ger möjlighet för ungdomarna att ställa frågor till de vuxna 
som är en stor resurs med sina erfarenheter. 

23 april Jengla Coaching föreläser om mindfullness, 60 min. 
21 maj Attendo Örkelljunga berättar om sitt LSS-boende, 60 min. 
18 juni  
 
TID: 17:30 – 19:30 
PLATS: Församlingshemmet i St Mikaels kyrka i Ängelholm (vid  

Ishallen/Lindab arena).  
KOSTNAD: Gratis för både medlemmar och icke-medlemmar. 
FIKA: 15kr. Ange i anmälan om du har allergi.  
Anmälan: senast två dagar i förväg, alltså 25/2, 21/4, 24/3, 19/5 och  
16/6 till autraff@gmail.com eller Theres på 0431-106 38. 
 
 

        

                                         

 

Aktiviteter i NV Skåne  

våren 2012 

Barn, ungdomar och vuxna med diagnos, föräldrar, 

syskon, mor- & farföräldrar och annan släkt och 

vänner - alla behövs vi i föreningen! Vi har mycket 

att ge varandra, och för oss i NV Skånes 

arbetsgrupp är GEMENSKAP och TILLGÄNGLIGHET något 

vi vill jobba lite extra med att skapa i 

föreningen.  

 

I arbetsgruppen finns både ungdomar och vuxna med 

egen diagnos och föräldrar till barn med autism 

eller Aspergers. Tillsammans försöker vi utforma 

aktiviteterna så att de blir så ”autismvänliga” som 

möjligt. Bland annat har vi skapat Samspelsknappen 

som finns tillgänglig på våra aktiviteter och vi 

erbjuder alltid gluten- och laktosfria alternativ. 

Vi tar gärna emot tips och synpunkter på hur vi kan 

göra föreningen ännu mer tillgänglig för våra 

medlemmar.  

Ingång från denna sida. 

mailto:autraff@gmail.com


Besök gärna vår info-blogg för att läsa mer om 

A.S.K.A., få nyheter och mer information om 

aktiviteter. Där finns också bilder & filmer på 

lokaler. autismnvskane.wordpress.com 

 

 

Vi är mycket stolta över våra fyra unga vuxna som 

har bildat föreläsningsgruppen A.S.K.A. för att 

sprida kunskap om skolsituationen för elever med 

Aspergers till skolor, föräldrar, politiker osv(kom 

gärna med förslag på verksamheter).  

 

Varmt välkomna på vårens aktiviteter! 
  

Kitrina, Sebastian, Elisabet, Maria, 

Linda, Ewa och Theres. 

 

Träffar för vuxna med egen diagnos 

Datum: 6 feb, 12 mars, 10 april, 8 maj, 4 juni  

Tid: 18:00-19:30  

Plats: ”Sammanträdesrummet” på Stadsbiblioteket i Ängelholm. 
Kostnad: Gratis för medlemmar i föreningen, 30kr för icke-
medlemmar. 
Fika: 15kr. Ange i anmälan om du har någon allergi.  
Anmälan: Senast 2 dagar före träffen, alltså den 4/2, 10/3, 8/4, 6/5 
och 2/6, till theresgustafsson@hotmail.com, eller 0431-106 38. 
 

Vi fikar, pratar och har en trevlig stund tillsammans. Det går bra att 

ta med egen fika om man så vill. Ange i anmälan om du har någon 

allergi. 

 

Träffar för unga vuxna ht -12 

 
Under våren kommer en grupp unga vuxna att träffas på olika 
aktiviteter, men då gruppen tyvärr är full hoppas vi att ni som 
skulle vilja vara med hösten -12 hör av er med en 
intresseanmälan under våren. Om det är många som vill vara 
med går det att ha två grupper istället för en. Skicka 
intresseanmälan till Ewa, ewa_persson@live.se, eller ring på 
0433-306 09. 

 
 

Informationsträff  

om personlig assistans 
Datum: 26 februari  

Tid: 14:00-16:00  

Plats: Anhörigcentrum i Ängelholm, Sockerbruksgatan 14 A 

(samma hus som Hörcentralen). 

Kostnad: Gratis för medlemmar i föreningen, 30kr för icke-

medlemmar. 

Fika: 15kr. Ange gärna i anmälan om du har någon allergi. 

Anmälan: Senast 20 februari till Theres på 

theresgustafsson@hotmail.com eller 0431-106 38. 
 

I samverkan med Ängelholms kommuns Anhörigcentrum 

inbjuder vi till en informationsträff med assistansföretagen 

Nordström Assistans och Humana om vilka regler som gäller 

kring personlig assistans och hur företagens verksamhet ser ut. 

Efter föreläsningen, som varar ca 1h, blir det fika samt 

möjlighet att prata med representanterna och ställa frågor 

kring den egna situationen.  

mailto:theresgustafsson@hotmail.com
mailto:ewa_persson@live.se
mailto:theresgustafsson@hotmail.com

