”JAG VILL KUNNA
VARA AKTIV”
Johan Eklund, kund

Johan Eklund gillar att vara aktiv och
göra saker som att resa, fiska och måla.
Rehabassistans passar honom därför
perfekt.
– De uppmuntrar allt jag vill göra och är
ju själva äventyrliga och ordnar skidåkning, fisketurer, utlandsresor och annat.
När någon ringer på Johan Eklunds dörr
har han inte en chans att hinna först. Pudelvalpen Nero är där innan signalen klingat ut. Nero är fortfarande lite yvig, men
Johan och hans assistenter håller på att
uppfostra honom för att fungera som ytterligare en hjälpande hand. Minst lika viktig är
han som sällskap.
– Jag skilde mig sommaren 2013 och ett
halvår senare flyttade yngsta dottern hemi-

från. Då blev det lite tomt.
Johan har suttit i rullstol sedan 1999, då
han krockade med en älg. Då hade han själv
jobbat som personlig assistent i sex års tid.
– Jag visste alltså rätt bra vad det handlade
om, men fick ändå en helt ny syn när jag
hamnade på den här sidan. Jag insåg att
jag nog gjort en del fel som assistent.
Både Johan och hans assistent Lollo Karlsson är överens om att personkemin är oerhört viktig.
– Men det är lättare nu. Förut skulle ju
assistenterna fungera ihop med resten av
familjen också.
Johan har haft kontakt med grundarna av
Rehabassistans sedan lång tid tillbaka.
– När jag hörde att de skulle starta Rehabassistans visste jag direkt att jag ville byta

Just nu handlar det mesta om att uppfostra
Nero. Annars gillar Johan till exempel att
måla akvarell, att köra sin Porsche av årsmodell 1994 eller att fiska. Men framför allt
gillar han resor. Den senaste gick till Rom
där han och hans assistenter tillbringade
sex dagar. Men resan började lite äventyrligt.
– Det visade sig att hotellets hiss var för
liten för rullstolen så vi fick snabbt hitta ett
annat hotell.
Han åker gärna tillbaka till Rom och skulle
också vilja bila i USA. – Solsemestrar är
inget för mig. När jag reser vill jag göra och
uppleva saker.
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Familj: Barnen Anton, 23 och Annie 20.
Pudeln Nero.
Bor: Villa i Njurundabommen, Sundsvall
Ålder:

SÅ HÄR BLIR DU KUND HOS OSS!

Vår grundfilosofi är att alla är värda ett bra liv oavsett
funktionshinder. Rehabassistans vill ge dig en assistans som
utgår från just dina behov och önskemål. Ansöker du om
assistans för första gången eller vill byta utförare så hjälper
vi dig med alla kontakter med Försäkringskassan och andra
myndigheter. Kontakta Linda Alenius på 0611-22101
eller info@rehabassistans.se
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