INBJUDAN

Är du drabbad av rattfylleri?
Varmt välkommen till en avkopplande och trevlig helg den 1-2 april,
tillsammans med andra som har liknade erfarenhet!
Nu är det dags igen för nätverkshelgen för oss
som drabbats av rattfylleri.
I år blir det en gemensam träff för hela landet.
Helgen kommer att innehålla avkoppling och
gemenskap, intressanta föreläsningar och samtal
med andra som är i liknande situation.

Vi träffas på vackra Sånga-Säby utanför Stockholm.
Arrangörer är MADD - anhörignätverket för rattfylleridrabbade - och MHF.
Från MADD medverkar Mats Sjöö som själv är
drabbad och från MHF Lars Olov Sjöström.

Sånga-Säby 1-2 april
Vi subventionerar priset kraftigt, du betalar bara 600 kr/person för helpension och vi ersätter
dessutom dina resekostnader upp till 2 000 kr.
Vi ses på nordens mest klimatsmarta konferensanläggning vid Mälaren
www.sanga-saby.se
Med drabbad menar vi dig som på grund av rattfylleri:
• har förlorat en familjemedlem eller nära anhörig
• har en nära anhörig som blivit svårt skadad
• har förlorat en nära vän
• själv har blivit svårt skadad
Mats Sjöö
Ordförande, MADD
Tel. 0765-48 97 17
mats.sjoo@mhf.se

Sabrina Sandhu
Projektledare, MHF
Tel. 0765-48 97 23
sabrina.sandhu@mhf.se

Känner du dig osäker på detta? Ring oss gärna!
Vill du ta med någon närstående som inte själv är
drabbad av rattfylleri? Denne betalar i så fall självkostnadspris: 2 195 kr för helpension.

Anmäl dig senast 1 mars till mats.sjoo@mhf.se

VÄND

Helgens preliminära program
Lördag 1 april

Söndag 2 april

9:00

Incheckning och förmiddagsfika

8:00

frukost

9:30

Samling

9:00

Samråd om fortsatt arbete

• Välkommen och information, Mats Sjöö

• Vad kan/bör MADD göra?

• Presentation av deltagarna

• Vad kan/bör MHF göra?

• Presentation av MADD och MHF

• Samtal i grupper och gemensamt

12:00 Lunch

10:00 Fika

13:00 Föreläsning, bl.a. polisens erfarenheter
av rattfylleri, stöd efter krasch och ny
teknik för att förhindra rattfylleri

10:30 Själavårdare

15:00 Fika

11:30 Sammanfattning och avslutning
12:00 – 13:00 Avslutningslunch
(OBS prel. innehållet kan komma att ändras)

15:30 Föreläsningar, fortsättning
17:00 Egen tid
19:30 Gemensam middag

www.madd.se

www.mhf.se

MADD står för Mothers Against Drunk Driving och är USA:s största
frivilligorganisation, som bildades 1980 av en förtvivlad mamma som
förlorat sin dotter på grund av rattfylleri. I Sverige är MADD ett nätverk
format av enskilda drabbade av rattfylleri. MHF, som arbetar för att
ingen ska dö av rattfylleri, organiserar nätverket.

www.nbv.se

Förutom att stötta drabbade av rattfylleri jobbar MHF bland annat
med att opinionsbilda och påverka beslutsfattare så att Sverige får
bra lagar och rättspraxis vid rattfylleri.
Programmet genomförs med stöd från studieförbundet NBV.

Anmäl dig senast 1 mars till mats.sjoo@mhf.se

