– VI ÄR STORA FRÖLUNDAFANS...
Christer har lång erfarenhet av att jobba med personer som har funktionshinder. När
Andreas behövde en kontaktperson, då fanns Christer där.
Christer jobbade på ett serviceboende för funktionshindrade när hans intresse för
kontaktpersonsuppdrag väcktes.
– Jag har alltid tyckt om att jobba med människor och jag känner att jag har mycket energi så
kontaktperson var säkert något för mig. Jag har en stor vänskara runt mig så det var mer att jag
gillar att hänga med de som behöver lite extra stöd, säger han.
Andreas bodde på ett serviceboende när han träffade sin flickvän. De flyttade snart ihop i en egen
lägenhet och kort därpå väntade de barn. Andreas har tidigare haft svårt att träffa nya vänner och när
han flyttade från sitt boende sökte han en kontaktperson som delade hans stora intresse för sport.
Gärna någon som också har barn som kunde ge råd och stöd i hans föräldraskap.
– Tidigare var jag hemma mycket. Personalen kunde hitta på saker med mig, om det var möjligt,
men ibland gick det inte. Det var fjorton som bodde där och som behövde dem, säger Andreas.
Både Christer och Andreas är stora Frölundafans och de brukar gå på ishockey och fotboll när de
träffas. De fikar, tränar eller badar, tittar på bilar eller promenerar längs älven på Eriksberg. Där
känner sig Andreas trygg.
– Jag är glad att jag har Christer för jag tror inte att jag hade kommit längre utan honom. Nu får jag
komma ut och göra saker på mitt sätt. I dag hade jag kanske suttit hemma och inte vetat vart jag
skulle ta vägen, säger han.
Christer har också sett en förändring hos Andreas under åren de varit tillsammans.
– Jag har fått vara med under Andreas resa när han fått barn, det har varit många funderingar där.
Jag tycker att det är jättetrevligt och han är en ny kompis som jag har fått, säger han.
Är det något man bör tänka på om man vill bli kontaktperson?
– Du bör ha ett positivt tänk och vara kreativ. Du behöver kunna dra igång något för att personen
ska få en meningsfull aktivitet på fritiden. Jag tycker att även för den som har ett särskilt boende
kan det vara viktigt att ha en kontaktperson, att få träffa någon utomstående, säger Christer.

