
MEDLEMSTRÄFF I BOTKYRKA
Onsdag 12 september 18.00-21.00

Vi träffas och umgås! Fikar och pratar om precis vad vi vill. 

Broängsgården, Falkvägen 22, Solbo, Tumba
Vuxenskolans lokaler i Solbo i Tumba, strax intill Dalvägen. 
Buss 715 går från Tumba station mot Solbo. Hållplats 
Broängsvägen ligger rakt framför huset!

Kommer man med bil är det parkeringsplatsen man kan se 
bakom hållplatsstolpen och trädet till vänster i bild. Infart till 
parkeringen är från Falkvägen i bortre änden av bilden. 
Bussen stannar på Vattravägen.



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Fredag 14 september 17.30-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
De som vill börjar med middag på Restaurang Lilla Vårsta 
tvärs över gatan 17.30. Var och en betalar sin mat.
Annars kan man komma direkt till Anders kl 17.00.
Där bjuder vi på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 717 avgår från Tumba
station 17.09 (framme 17.18)
och 17.24 (framme 17.33).
Om du vill komma direkt till
Anders till kl 19.00 finns bussar
717 från Tumba 18.39 (framme
18.48) och 18.54 (framme 19.03).



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Lördag 22 september 16.00-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
”Portarna slås upp” 16.00. De som vill går och äter middag 
på Restaurang Lilla Vårsta tvärs över gatan ca 18.00-18.30. 
Var och en betalar sin mat.
Hos Anders bjuds på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 716 avgår från Tumba
station .24 och .54 varje timme,
och är framme ca tolv minuter
senare.



MEDLEMSTRÄFF I HUDDINGE
Måndag 1 oktober 17.30-20.30

Fokus på… Här finns språket i hjärnan!
Erik Hedvall talar om språk och språkstörningar.
Från 17.30 finns vi på plats, 18.00 bjuder vi på ”matigt” fika, 
19.00 börjar kvällens program och håller på till 20.30 som 
längst, med en bensträckarpaus någonstans i mitten.

Rådsalen, Fullerstatorget 4, Huddinge
Egen ingång mellan portarna Fullerstatorget 4 och 6.
Några stenkast från Huddinge centrum, pendeltågsstation 
och bussterminal. Samma sida om järnvägen som 
bussterminalen.



FILMTAJM I HUDDINGE
Lördag 6 oktober 15.00

Efter att ha förlorat båda sina föräldrar i en olycka flyttar André från Stockholm till Lycksele. Han
har Tourettes syndrom och brist på självförtroende när det gäller det motsatta könet. Men en
som spanar in honom är Sanna som undrar vad han är för en kille. Den folkskygge André är

intresserad av Sanna, men samtidigt bränd av sin oförmåga att överkomma sin nervositet, en
nervositet som kommer av att han faktiskt inte är medveten om att han har Tourettes syndrom

utan själv bara tror att han är knäpp med sina tics.

Filmen är delvis baserad på Eric Donells eget liv, då han i åratal var omedveten om att han själv
hade Tourettes syndrom. Eric har länge varit engagerad i Attention som konferencier,

föredragshållare och artist och sitter sedan 2015 i riksförbundets styrelse. Som skådespelare är
han nog mest känd för sina ca 650 avsnitt i såpoperan Vänner och fiender.

Vi bjuder på fika, läsk, popcorn och godis.



MEDLEMSTRÄFF I BOTKYRKA
Onsdag 10 oktober 18.00-21.00

Vi träffas och umgås! Fikar och pratar om precis vad vi vill. 

Broängsgården, Falkvägen 22, Solbo, Tumba
Vuxenskolans lokaler i Solbo i Tumba, strax intill Dalvägen. 
Buss 715 går från Tumba station mot Solbo. Hållplats 
Broängsvägen ligger rakt framför huset!

Kommer man med bil är det parkeringsplatsen man kan se 
bakom hållplatsstolpen och trädet till vänster i bild. Infart till 
parkeringen är från Falkvägen i bortre änden av bilden. 
Bussen stannar på Vattravägen.



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Fredag 12 oktober 17.30-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
De som vill börjar med middag på Restaurang Lilla Vårsta 
tvärs över gatan 17.30. Var och en betalar sin mat.
Annars kan man komma direkt till Anders kl 17.00.
Där bjuder vi på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 717 avgår från Tumba
station 17.09 (framme 17.18)
och 17.24 (framme 17.33).
Om du vill komma direkt till
Anders till kl 19.00 finns bussar
717 från Tumba 18.39 (framme
18.48) och 18.54 (framme 19.03).



MEDLEMSTRÄFF I BOTKYRKA
Onsdag 31 oktober 18.00-21.00

Vi träffas och umgås! Fikar och pratar om precis vad vi vill. 

Broängsgården, Falkvägen 22, Solbo, Tumba
Vuxenskolans lokaler i Solbo i Tumba, strax intill Dalvägen. 
Buss 715 går från Tumba station mot Solbo. Hållplats 
Broängsvägen ligger rakt framför huset!

Kommer man med bil är det parkeringsplatsen man kan se 
bakom hållplatsstolpen och trädet till vänster i bild. Infart till 
parkeringen är från Falkvägen i bortre änden av bilden. 
Bussen stannar på Vattravägen.



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Lördag 3 november 14.00-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
”Portarna slås upp” 14.00. De som vill går och äter middag 
på Restaurang Lilla Vårsta tvärs över gatan ca 18.00-18.30. 
Var och en betalar sin mat.
Hos Anders bjuds på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 716 avgår från Tumba
station .24 och .54 varje timme,
och är framme ca tolv minuter
senare.



MEDLEMSTRÄFF I HUDDINGE
Måndag 5 november 17.30-20.30

Fokus på… Hjälp! Personliga ombud och anhörigstöd

Från 17.30 finns vi på plats, 18.00 bjuder vi på ”matigt” fika, 
19.00 börjar kvällens program och håller på till 20.30 som 
längst, med en bensträckarpaus någonstans i mitten.

Rådsalen, Fullerstatorget 4, Huddinge
Egen ingång mellan portarna Fullerstatorget 4 och 6.
Några stenkast från Huddinge centrum, pendeltågsstation 
och bussterminal. Samma sida om järnvägen som 
bussterminalen.



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Fredag 16 november 17.30-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
De som vill börjar med middag på Restaurang Lilla Vårsta 
tvärs över gatan 17.30. Var och en betalar sin mat.
Annars kan man komma direkt till Anders kl 17.00.
Där bjuder vi på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 717 avgår från Tumba
station 17.09 (framme 17.18)
och 17.24 (framme 17.33).
Om du vill komma direkt till
Anders till kl 19.00 finns bussar
717 från Tumba 18.39 (framme
18.48) och 18.54 (framme 19.03).



FILMTAJM I HUDDINGE
Lördag 24 november 15.00

Artonårige Simon lever i en lägenhet med sin bror Sam och hans flickvän Frida. Simon har
Aspergers syndrom och kräver ett inrutat schema varje dag för att må bra. När någonting

blir honom övermäktigt gömmer han sig i sin egen rymdkapsel, en tunna, för där, i rymden,
finns inga jobbiga känslor. När Sams förhållande med Frida tar slut raseras ordningen för

Simon som beslutar sig för att hitta en ny flickvän till Sam.

Efteråt visar vi även den korta dokumentären Långt ifrån lagom som ingår i extramaterialet
på DVD-utgåvan, med intervjuer med fem verkliga personer med Aspergers syndrom. Det

var vår ordförande Anders Pemer som fick idén att något sådant borde göras till DVD-
utgåvan och tog kontakt i några omgångar och lyckades plantera den idén. Anders är själv
en av de fem medverkande, liksom Anders Moberg som varit vice ordförande, ordförande

och valberedning i vår förening, och som arbetar på Attention Utbildning.

Vi bjuder på fika, läsk, popcorn och godis.



MEDLEMSTRÄFF I BOTKYRKA
Onsdag 28 november 18.00-21.00

Vi träffas och umgås! Fikar och pratar om precis vad vi vill. 

Broängsgården, Falkvägen 22, Solbo, Tumba
Vuxenskolans lokaler i Solbo i Tumba, strax intill Dalvägen. 
Buss 715 går från Tumba station mot Solbo. Hållplats 
Broängsvägen ligger rakt framför huset!

Kommer man med bil är det parkeringsplatsen man kan se 
bakom hållplatsstolpen och trädet till vänster i bild. Infart till 
parkeringen är från Falkvägen i bortre änden av bilden. 
Bussen stannar på Vattravägen.



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Lördag 1 december 14.00-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
”Portarna slås upp” 14.00. De som vill går och äter middag 
på Restaurang Lilla Vårsta tvärs över gatan ca 18.00-18.30. 
Var och en betalar sin mat.
Hos Anders bjuds på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 716 avgår från Tumba
station .24 och .54 varje timme,
och är framme ca tolv minuter
senare.



MEDLEMSTRÄFF I HUDDINGE
Måndag 3 december 17.30-20.30

Fokus på… Kul julstrul, allsång med David
Vi julpysslar och kommer i stämning med trubaduren David.
Från 17.30 finns vi på plats, 18.00 bjuder vi på ”matigt” fika, 
19.00 börjar kvällens program och håller på till 20.30 som 
längst, med en bensträckarpaus någonstans i mitten.

Rådsalen, Fullerstatorget 4, Huddinge
Egen ingång mellan portarna Fullerstatorget 4 och 6.
Några stenkast från Huddinge centrum, pendeltågsstation 
och bussterminal. Samma sida om järnvägen som 
bussterminalen.



DIAGNOSTRÄFF I BOTKYRKA
Fredag 14 december 17.30-22.30

Ordförande Anders Pemer bjuder in dig med egen diagnos 
till öppet hus hemma hos honom i Vårsta Centrum.
De som vill börjar med middag på Restaurang Lilla Vårsta 
tvärs över gatan 17.30. Var och en betalar sin mat.
Annars kan man komma direkt till Anders kl 17.00.
Där bjuder vi på läsk/vatten, kaffe/te, och tilltugg.

Sandavägen 1J, Vårsta
Centrum
Buss 717 avgår från Tumba
station 17.09 (framme 17.18)
och 17.24 (framme 17.33).
Om du vill komma direkt till
Anders till kl 19.00 finns bussar
717 från Tumba 18.39 (framme
18.48) och 18.54 (framme 19.03).


