– DET ÄR ROLIGT NÄR ALLA ÄR TILLSAMMANS...
Linda och Charlotta hade förmodligen aldrig träffats om de inte hade matchats ihop genom
Kontaktpersonsförmedlingen. I dag har de flera gemensamma intressen, som vilka vänner
som helst.
Lindas sambo var kontaktperson och det lockade även henne. Hon har alltid haft lätt för att få
vänner och ville göra en insats för någon annan.
– Kontaktperson kändes som en bra grej. Jag tycker om att träffa nya människor, säger hon.
Under de senaste fyra åren har hon lärt känna Charlotta och i dag har de jämnåriga barn som också
har roligt tillsammans. Charlotta fick sin första kontaktperson tidigt. Under uppväxten hade hon
svårt att få vänner och hon bodde kvar hemma, på föräldrarnas lantgård i Vänersborg, när pappan
plötsligt blev sjuk och gick bort. Samma natt gick hon in på Facebook för att hitta stöd och en kille
svarade. De skrev till varandra ända in på morgonen. Två månader senare flyttade hon till honom i
Göteborg och efter ett år fick de barn.
– Min dåvarande kontaktperson slutade när jag flyttade till Göteborg och jag sökte en ny här. Det
var då jag träffade Linda. Ibland gör vi saker ihop med hennes sambo och hans vän eller vi kan ta
en heldag med barnen och åker på utflykt, säger Charlotta.
Tidigare hade Charlotta hunduppfödning och i dag har hon två collies som ibland följer med. Lindas
barn älskar hundarna, själva har de marsvin och kaniner. Oftast brukar Linda och Charlotta gå på
kaféer, titta i butiker, promenera eller gå på museum och de trivs i varandras sällskap.
– Det är roligt för mig också att komma ut och hitta på saker. Speciellt när jag är hemma i perioder,
då är det lätt att fastna där. För mig har det här varit ett jättebra sätt att träffa nya människor, säger
Linda.
Är det något särskilt man bör tänka på om man vill bli kontaktperson?
– Jag tror att man ska fundera lite kring vem man träffa. Det gjorde inte jag i början och mitt första
uppdrag blev inte så bra. Jag behöver någon som är lugn, glad och snäll. Som Charlotta. Jag kan
verkligen rekommendera det här, det är en extra vänskap. Jag och Charlotta skulle antagligen aldrig
ha träffats om vi inte hade blivit matchade av Kontaktpersonsverksamheten, säger Linda.

