
I 40 år hade Jan-Åke Bolin i Timrå varit 

nyfiken på Trollstigen i Norge. 

Hösten 2017 gjorde han slag i saken och 

åkte tillsammans med två assistenter från 

Rehabassistans.

– Det var verkligen häftigt! Resan funkade 

väldigt bra och jag uppmanar verkligen 

andra som har resedrömmar att passa på. 

Vägsträckan Trollstigen i mellersta Norge 
är en av landets allra största turistattrak-
tioner och bjuder på fantastiska vyer och 
naturupplevelser. Här finns flera berg över 
1 000 meter och vägen slingrar sig med flera 
hårnålskurvor upp längs bergssidorna. 
Jan-Åke hade både sett bilder och sett 
filmklipp på Youtube innan han bestämde 
sig för att förverkliga drömmen. Assistenten 

Håkan Bäckström bokade resan och tillsam-
mans med ytterligare en assistent, Magnus 
Nordkvist, åkte så trion i slutet av augusti 
mot Norge. 
Sammanlagt blev det 150–160 mil i bilen 
under fyra dagars resande. 
– Vägarna i Norge är fantastiskt bra men 
oerhört krokiga, så allt tar tre gånger så 
lång tid som man är van vid, säger Jan-
Åke. Men allt gick bra och utsikten där vid 
Trollstigen var verkligen värd resan. 
Jan-Åke jobbade under många år som ut-
vecklare på Permobil i Timrå, men i slutet 
av 1990-talet drabbades han av multipel 
skleros, MS, och sedan 2000 är han rull-
stolsburen. 
Han har varit kund hos Rehabassistans 
ända sedan företaget startade 2007, och han

”Jag vill fortsätta  
 att resa”
Jan-Åke Bolin



har fortsatt att resa. 
– Innan jag blev sjuk så åkte jag gärna till 
fjällen, jagade, reste och sysslade med lite 
av varje, och resa vill jag gärna fortsätta 
att göra. På senare år har jag varit både till 
Skottland och Prag. 
Han uppmanar andra kunder att förverk-
liga de resedrömmar som de går och bär på. 
Det kräver planering och förberedelser, men 
allt är möjligt.  

Vad är det viktigaste att tänka på om man 

ska ge sig ut på resa?

– A och O är att ha bra assistenter. Åker 
man på en sådan här resa så är det ju ett 
tufft jobb all vaken tid för assistenterna. 
Sedan är det givetvis viktigt att man trivs 
tillsammans – Håkan har jobbat hos mig  
i sju år och en annan av mina assistenter  
i femton år och det är givetvis en stor trygg-
het.

Jan-Åke Bolin

Ålder:  69 
Familj: Fru och 2 vuxna barn 
Bor: Bostadsområdet Örnen i Timrå 
Fritid: Ishockey (Timrå!), resor och datorn

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 Malin Edgren på 0611-221 01  
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!


