Kom igång och sök frihet
Du kanske känner till killen
som hittade sin frihet
genom att samla kapsyler.
Men den metoden
passar inte alla. Här är
Frihetsförmedlingens bästa
tips hur du kan komma
igång och söka frihet. Tänk
på att mycket frihet är
”dold” och använd gärna
flera sätt parallellt för att
maximera dina möjligheter.

1

Låt alla få veta

Tala om för alla att du söker
frihet: I sociala medier, när

du möter vänner och bekanta,
i tvättstugan och i alla andra tänkbara
sociala sammanhang. Missa inte
möjligheten att någon du känner faktiskt
kan erbjuda frihet, eller känner till någon
annan som känner någon…

2

Svara på annonser

Annonser hittar du inte bara på
Blocket, på Tradera, i rikstäckande
och lokala dagstidningar.
Spännande tidsfördriv, begagnade prylar
eller möten med intressanta människor kan
du även hitta via andra hemsidor. Se till

att alltid vara beredd på oväntade
situationer och att ta dagen som
den kommer.

3

Besök frihetsträffar

Här kan du få direktkontakt
med frihetsgivare som är nyfikna
på vad du har att säga. Det kan
vara antingen träffar utlysta via
Frihetsförmedlingen eller andra
former av träffar via olika föreningar
och nätverk. Det kan röra sig om
bridgekvällar, reggaespelningar eller
bokcirklar. Låt magkänslan
guida dig.
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4

Spontanbesök!
Välj ut några intressanta
platser som du vill besöka.

Trots att du kommer
oanmäld så ring gärna
innan och så du vet vem
du skall prata med när du
kommer dit. Köp något trevligt

tilltugg och ta med. Det är inte dyrt
och det kan löna sig att ha eget fika
att dela med sig av till de personer
du träffar.

5

Skriv brev

Spontankontakta folk
genom att skicka mejl
eller brev via posten till
de du vill starta en fri aktivitet
tillsammans med. Var noga med
att adressera brevet till rätt person.
Även om den du kontaktar inte har
tid eller möjlighet just nu kan det
dyka upp något lite längre fram.

Många frihetssökande sparar
sådana brev för framtida
frihetsbehov.

6

Var dig själv

Rappa en video, ställ
dig med en skylt med
texten ”jag gillar
salta pinnar” utanför närmaste
järnvägsstation. Måla graffitti, gör
dina egna pizzakartonger eller
sortera frukostflingor. Det är bara
några exempel på vad energiska
frihetssökande har hittat på. Men

du kanske har en egen helt
galen idé? I så fall: Testa den!

