
Autistiska träffar 
2019 ‒  i Södermanland / Katrineholm 
 

Alla som gillar och vill fira autism och autister / aspergare är välkomna till 

Autistiska träffar 2019 i Södermanland / Katrineholm. Vuxna med autism/ 

asperger såklart, men även föräldrar, partners, vänner, personal och andra. 

Tillfällen 2019 vårterminen 

2/2 lördag (v. 5) 14.00 Sultan på Norr (Storgatan 27) 

Vi möttes utanför runt 10 minuter innan (13.50) och gick sen in gemensamt kl. 14. 

 

2/3 lördag (v. 9) 13.15 Östra Duveholmssjön 

Det blev trevligt sällskap med fyra personer på promenaden runt sjön. 

 

23/3 lördag (v. 12) 14.00 Hemma hos arrangören på Norr i Katrineholm 

Samtal om att diverse och att skapa bra liv med autism/asperger. Fyra personer. 

 

7/4 söndag (v. 14) 14.00 Promenad i natur på Norr i Katrineholm. 

Vi möts mitt i parken på Stationsplan, norr om K. station. Ta kontakt med mig 

där! Åter vid startpunkten efter cirka en timme. Sultan för de som vill då. 
 

26/4 fredag (v. 17) 13.00 Dagens lunch. O’Learys, Storg. 20. 

Vi möts utanför kring kl. 12.50 (Ta kontakt med mig!) och går in gemensamt. 

 

18/5 lördag (v. 20) 14.00 Norrköping! 

Vi möts utanför ingången till Arbetets museum kl. 14.00. (Kom lite innan.) 

Hiss upp och går ner. Troligen fika/kaffe. Promenad vid vattnet. Slut prel. 16.30. 

 

 

Arrangör är Torbjörn Andersson som privatperson. (tor@aspi.se , ej telefon) 

Träffarna är gratis. Men var och en betalar för sig själv på ev. café/restaurang. 

Föranmälan (till tor@aspi.se) rekommenderas, men krävs bara när det står. 

 

Infoblad: http://sammanhang.se/autistiska_traffar_i_katrineholm_2019.pdf   Länk på aspi.se 

Får kopieras. Med reservation för senare ändringar.  

För frågor eller förslag e-posta tor@aspi.se   Senast uppdaterad: 2019-04-02 

 

 

Torbjörn Andersson  e-post: tor@aspi.se 

 

  

http://sammanhang.se/autistiska_traffar_i_katrineholm_2019.pdf
https://aspi.se/


Tips 

 

Ta ni kontakt med mig på träffarnas mötesplatser, även om vi har sett innan.  

Jag träffledaren har inget vanligt minne för ansikten. 

Jag är storvuxen medelålders man med svart ryggsäck. 

Troligen håller jag en orange bok i ena handen, så att ni säkert identifierar mig. 

 

Särskilt om man är ny är på träffarna så är det särskilt bra om man e-postar mig 

(tor@aspi.se) och föranmäler sig, så vi minskar risken att missa varandra. 

 

De här träffarna vänder sig främst till personer som bor i Södermanlands län 

eller i Norrköping. Andra förbjuds inte komma. Men det är enkla träffar som 

nog inte är värda lång en resa. Om du är vuxen autist/aspergare så kommer då 

istället på AUTIST 2019 (se autist.se). 

 

Jag som träffledare hinner inte prata länge med 1‒2 deltagare, och inte heller ge 

professionell rådgivning under träffarna. Utan jag försöker sprida mitt prat och 

ha viss koll på vad som händer övergripande. Så (på förekommen anledning): 

Prata inte bara med träffledaren. Men visst vill även jag knyta nya kontakter. 

 

Minns att det tar tid att skapa kontakt! 

Första gången kanske man bara är där. 

Andra gången lär sig några namn. 

Sen upptäcker man lite mer av varandras goda sidor för varje gång. 

Ha inte för höga förväntningar om att sociala kontakter etableras snabbt och helt 

problemfritt. Utan ha tålamod! 

 

 

 

 

 

 


