
När Kent Norberg hade suttit och tittat på 

en lärktall i tre år fick han nog. Nu jobbar 

han som trucksamordnare på BAE Sys-

tems i Örnsköldsvik och hans assistenter 

är med som ”pappersvändare”.

– Om jag trivs? Det är bara förnamnet!

Kent Norberg drev tidigare en budbilsfirma 
och var i full gång från tidig morgon till sen 
kväll. Sedan kraschade han med sin dragra-
cingbil och bröt femte nackkotan.
– Från att leva i 200 blås till sängliggande. 
Det var en tuff resa.
Under en period var han på rehabavdel-
ningen i Härnösand och fick då kontakt med  
grundarna av Rehabassistans och bestämde 
sig ganska snabbt för att prova dem.
– Det funkar jättebra. De problem som upp-

står brukar de lösa snabbt och smidigt.
Så sakteliga har livet återvänt, men inget 
är naturligtvis som förr. Tre år efter olyckan 
fick han nog av att sitta still.
– Då hade jag suttit och sett lärktallen på 
gården växa. Det kröp i kroppen på mig. 
Jag ville ju göra något!
Efter lite turer med myndigheterna fick han 
möjlighet att arbetsträna, först på Mekono-
men och sedan på BAE Systems som truck-
samordnare. Några veckor innan provperio-
den skulle gå ut fick han erbjudande om att 
fortsätta.
– Jag kände mig som ett barn på julafton 
och skrev på så fort jag kunde, innan de 
hann ångra sig.
Nu har han fått förlängt ytterligare en gång 
och har gott hopp om att få fortsätta ännu 

”JAG VILLE ABSOLUT  
   JOBBA IGEN”

Kent Norberg, kund



Nu har han fått förlängt ytterligare en gång 
och har gott hopp om att få fortsätta ännu 
längre. Och om det skulle ta slut är han öp-
pen för att prova nästan vad som helst.
– Det viktigaste med att ha ett jobb är den 
sociala biten. Sedan är det ju bra för ekono-
min också.
Dragracingen har han inte släppt, tvärtom. 
Kent har köpt en Plymouth Duster -71, som 
hans kompisar och sonen Johan gör i ord-
ning och anpassar för honom. Drömmen är 
att en gång kunna tävla igen.
– Ja, förra vurpan tog tydligen inte tillräck-
ligt, skämtar Kent. Men det får ta den tid 
det tar, det viktigaste är att det blir riktigt 
gjort. Men sen så...

Kent Norberg

Ålder:  43
Familj: Barnen Johan, 21, Viktoria, 18 och 
Filip 13 år. Ödlan Stan.
Bor: Villa i Hörnett, Örnsköldsvik
Gör: Jobbar som trucksamordnare på BAE 
Systems

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

SÅ HÄR BLIR DU KUND HOS OSS!

HÄRNÖSAND 
Brunnshusgatan 19
871 32 Härnösand
0611-221 01

ÖRNSKÖLDSVIK  
Järnvägsgatan 3
891 31 Örnsköldsvik
0660-128 63

www.rehabassistans.seSE REFERENSER PÅ VÅR WEBB!


