
Tisdag den 22 Maj 2018 kl 13-17 på Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping 

En föreläsningse  ermiddag med:
Vanjavit Taaveniku, Johannes Almborg, Hilda Hansson och Jill Rogheden

Au  sm - Vi är alla olika 

Johannes Almborg berä  ar med humor om hur det är a   leva med Aspergers 
syndrom och vad diagnosen kan innebära. Vad innebär en nedsatt förmåga till 
socialt umgänge? Hur kan e   specialintresse arta sig? Varför är ru  ner så vik  ga?

Hilda Hansson berä  ar om hur det är a   leva med au  sm; om sina svårigheter, 
sin  d på särskolan, fri  dsintressen & specialintressen och hur matsitua  oner har 
fungerat för henne.

Jill Rogheden fick diagnosen Aspergers syndrom i vuxen ålder. Hon berättar 
om hur det är a   a   inte passa in i mallen, om a   falla mellan stolarna och hur 
svårigheterna kan ta sig u  ryck i vardagen.

Vanjavit Taaveniku berä  ar om si   liv med Aspergers syndrom och psykisk ohälsa.
Hur det kan kännas a   vara ensam och annorlunda. Hon beskriver även vad hon 
själv tycker är vik  gt vid bemötande.

Datum: Tisdag 22 maj

Tid: kl 13:00 - 17:00

Plats: Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping 

Pris: medlemmar i Au  sm- och Aspergerföreningen 120 kr (gäller ej arbetsplatser), övriga 170 kr

Info: tel. 0707-818 919

Anmälan: kansli@au  sm-ostergotland.se 

Sista anmälningsdatum: 8 maj - 2018

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Föreläsningen vänder sig  ll dig som möter barn eller vuxna med au  sm, ADHD och andra 
neuropsykiatriska funk  onsnedsä  ningar i di   arbete,  ll dig som är förälder/anhörig och 
 ll dig med egen diagnos.



Föreläsning  med Vanjavit Taaveniku, Johannes Almborg, Hilda Hansson och Jill Rogheden: 

“Au  sm - vi är alla olika”

Fakturan skickas till:

Fakturareferens: ...........................................................................................................................

Företag: ..........................................................................................................................................

Gatuadress: ...................................................................................................................................

Postnr och postort: .....................................................................................................................

Arbetsplats: ........................................................................................................................................................

E-mailadress  ll kontaktperson: .........................................................................................................................

Telefonnr.  ll kontaktperson: ..............................................................................................................................

Namn 1: .................................................................

Yrkesroll: ................................................................

Namn 3: .................................................................

Yrkesroll: ................................................................

Namn 5: .................................................................

Yrkesroll: ................................................................

Namn 2: .................................................................

Yrkesroll: ................................................................

Namn 4: .................................................................

Yrkesroll: ................................................................

Namn 6: .................................................................

Yrkesroll: ................................................................

Datum: Tidagen den 22/5 - 2018

Tid:   kl 13:00 - 17:00

Plats:   Fontänen, Västra vägen 32, Linköping

Pris:   Fika ingår i priset. 

  120 kr för medlemmar i Au  sm- och Aspergerföreningen (gäller ej arbetsplatser), 

  170 kr för övriga

Informa  on:  tel. 0707-818 919

Sista anmälningsdatum: 8/5 - 2018 (i mån av plats). Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Anmälan skickas  ll: Au  sm- och Aspergerföreningen, c/o Anna Paulsen,Rundelgatan 10, 573 35 Tranås

              eller  kansli@au  sm-ostergotland.se 


