
  
 

Var tredje helg blir Törnroths 
fem i familjen 
ANNONS FRÅN BOXHOLMS KOMMUN I Boxholm bor 

Malin och Johan Törnroth, 27, tillsammans med sina två 
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döttrar Tyra, 5, och Filippa, 2. Men var tredje helg 

berikas familjen med en femte medlem – till allas glädje. 

Den här texten är framtagen av Creative Sales, Öst Media. 
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Dörren till familjen Törnroths villa står på vid gavel. På den ljusa och glasbeklädda 

altanen är kaffe, saft och hembakat fikabröd uppdukat. Vi slår oss ner runt bordet. 

Kort in i samtalet blir familjens väg till kontaktskapet väldigt självklar. En 

kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barn och ungdomar som av olika 

anledningar behöver stöd. Syftet är också att avlasta barnets föräldrar. 

– Mina föräldrar var kontaktfamilj när jag växte upp, de hade barn i alla olika åldrar 

under jättemånga år. Eftersom jag och Johan träffades redan när vi var 14 år och 

bodde hemma blev det en naturlig del i livet för oss båda, säger Malin. 

Trettonårige Sebastian, som egentligen heter något annat, bor hemma hos familjen 

Törnroth var tredje helg. Han har ett eget rum och en bestämd plats vid matbordet. 

Sebastian kom till familjen första gången för ungefär två år sedan. Några år 

dessförinnan hade han och hans familj varit med om en tragisk och livsomvälvande 

händelse – något som tog hårt på Sebastian. Han behövde få mer stimulans, i form 

av fritidsintressen, och miljöombyte. 

När Sebastian bor hos Malin och Johan gör de allt som vilken annan barnfamilj 

som helst. De bakar, lagar mat, pysslar i växthuset, åker till Kolmårdens djurpark 

eller meckar med motorer. 

– Jag har ett väldigt stort motorintresse så förra gången han var här bytte vi däck på 

bilen. Han tyckte att det var jättekul och jag tycker det är roligt att få dela det med 

någon, säger Johan. 

– Och jag har ett stort intresse för trädgård. Sebastian har fått odlat egen chili och 

gurka och var tredje helg får han se vad som har hänt sedan sist. Han har fått lära 

sig att ha tålamod och att man måste kämpa för att det ska ge resultat, säger Malin. 

Paret beskriver att Sebastian har kommit in i familjen på ett naturligt sätt. 



– Vi var lite osäkra på hur allt skulle bli och hur våra barn skulle ta det här men det 

har gått hur bra som helst, säger Johan. 

– Nu står tjejerna och hoppar vid dörren när han ska komma till oss. De ser honom 

som en storebror. Sebastian är yngst i sin familj så han trivs i den rollen, han får 

känna ansvar och att han kan hjälpa till, säger Malin. 

Under tiden ett kontaktskap pågår har kontaktfamiljen kontinuerlig dialog med 

aktuell handläggare från socialtjänsten. Var sjätte månad träffas kontaktfamiljen 

och barnets vårdnadshavare tillsammans med båda parters handläggare för att 

utvärdera. 

– Vi har precis haft ett sådant möte. Då pratar vi om vad som har fungerat bra och 

mindre bra, om det fortfarande finns behov av stöd och om vi vill fortsätta som 

kontaktfamilj. Båda parter var överens om att vi ville fortsätta så nu har vi förlängt 

med ett halvår, säger Malin. 

– Vi har fått höra att han är mycket gladare och lugnare även hemma och det känns 

jättebra. För oss är det viktigt att det inte bara fungerar bra var tredje helg när han 

är här. Det vi ger på helgerna vill vi ju ska bygga något för framtiden också. 

Malin och Johan tycker att fler ska fundera över att bli kontaktfamiljer. 

– Det krävs inga stora saker för att det ska betyda något för barnet. Vi gör inget 

annorlunda när han är här och att vara kontaktfamilj är inget som är svårt. 

Familjen Törnroth kommer att bli ett fint stöd för många barn i framtiden – det är 

lätt att konstatera. Här står dörren alltid öppen. Bokstavligen. 
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BEHANDLING OCH OMSORG BOXHOLMS KOMMUN 

Här kan du läsa mer om uppdraget. 

Telefon: Gitte Kurkela – 0142-895 08 

E-post: gitte.kurkela@boxholm.se    
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