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Visionen ger konkreta resultat
ANNONSSIDA

Tandläkare Rolf Greven i Lilla 
Edet lockar patienter från hela 
norra Västra Götaland.

– Vi utför alla typer av tand-
vård, från de enklaste lagningar 
till mera avancerade implantatbe-
handlingar, och profilerar oss allt 
mer inom tandimplantat, säger 
Leg. tandläkare Rolf Greven med 
över 25 års erfarenhet i yrket.

Den lilla kliniken i Lilla Edet är stort upp-
skattad av patienterna. Sedan etableringen 
för 22 år sedan har patientantalet  nära tio-
dubblats.

Ett gott rykte sprider sig

– Vi har många familjer där flera genera-
tioner går hos oss, vilket vi tycker är mycket 
trevligt. Det handlar mycket om, förtroende, 
trygghet och personkemi.  Vi lär ofta känna 
våra patienter och det tycker vi är viktigt, säger 
tandhygienist Agneta Greven.

Trygg atmosfär
På kliniken arbetar även tandsköterskorna 
Margaretha Johansson och Marie Lindqvist.

– Det är stimulerande att jobba här för vi ges 
varierande uppgifter, lär känna patienterna, det 
är utvecklande säger Marie.

Margaretha, som arbetat 37 år i yrket in-
stämmer:

Tandläkare Rolf Greven
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Rolf Greven tandläkarpraktik i Lilla Edet: Fr. v.  Margaretha (tandsköterska), Agneta (Leg. Tandhygienist), Rolf (Leg. Tandläkare) och Marie (tandsköterska). 

          Vi profilerar 
oss allt mer inom 
tandimplantat”

– Arbetar man i en sympatisk anda och god 
atmosfär trivs alla. Detta smittar av sig.

Lyssnar på kunderna
Att kontinuerligt utveckla verksamheten har 
inneburit att bl.a. implantattandvården vuxit. 
Praktiken jobbar med de flesta marknadsledan-
de metoderna. Dessutom har kosmetisk tand-
vård med exempelvis tandreglering för vuxna 
och tandblekning blivit väldigt populärt och 
det är fantastiskt kul att få göra folk glada!

– Vi har patienter som kommer långt ifrån 
t.ex. Lidköping, Mariestad, Strömstad och 
Norge som uppskattar vår kompetens och att 
de kan erbjudas all tandvård på ett ställe. Vi 

lever på vårt rykte och ställer upp för våra 
patienter. Vi har inga långa köer för implan-
tatbehandlingar och är du patient här så får 
du akut behandling i regel samma dag, det 
ser vi till, förklarar Rolf Greven.

Tandläkarpraktiken Rolf Greven, medlem 
i Sveriges Tandläkarförbund och Privat-
tandläkarna, har även kvällsöppet en gång i 
veckan.

Då kanske ett arkitektri-
tat drömhus kan locka? 
Snickar Carlsson i Lödöse 
AB ska bygga sex trävil-
lor – nära skola, natur och 
pendeltågstation i Lödöse.

I Ekeberg, strax söder om Lödö-

Trivs du bäst i öppna landskap?

se, byggs ett helt nytt bostadsom-
råde fram. I en första etapp ska 150 
nya bostäder byggas. Ekeberg lig-
ger några hundra meter från kom-
mande pendeltågstation i Lödöse. 
Den dubbelspåriga järnvägen står 
klar år 2012, vilket innebär 22 mi-
nuters resa till Göteborgs central. 

Tel: 0705-49 22 00
snickarcarlsson@telia.com

Lödöse var på medeltiden Västsveriges största stad. Nu flyttar åter västsvenskar in på orten för att få ut mera av 
det som är viktigt i livet.

Med kommande motorväg är resti-
den inte mycket längre till centrala 
Göteborg.

Först på plats
Först på plats i Ekeberg var Clas och 
Anneli Carlsson, ägare till det lokala 
byggföretaget Snickar Carlsson.

Intresserad
av drömboende

   i öppet landskap?
Mejla: 

snickarcarlsson@
telia.com

- Vi gillade platsen från början 
och startade med att bygga 
vårt eget nya hus här. Runt 
omkring har vi detaljplanerat 
för sex ytterligare hus, varav 
tre som tvåvåningshus. För 
mig är det här bästa lä-
get i Ekeberg med vid 
utsikt över fälten och 
Göta Älv, säger Anneli.

Kan den lokala 
marknaden
Snickar Carlsson har 
verkat i bygden sedan 
1984. Företaget skapade rubriker 
för några år sedan då man byggde 
ett antal nyckelfärdiga trävillor på 
Norrgårdsvägen i Lödöse, även de 
med utsikt över Göta Älv.

- De var de första husen som hade 
byggts för försäljning på den öppna 
marknaden i Lödöse på 20-25 år. Vi 
är uppvuxna här och ser en otrolig 
potential för orten nu när nya mo-
torvägen och järnvägen byggs. Vi 
bygger endast kvalitetshus på lös-
virke, säger Clas.

Ditt drömhus
Snickar Carlsson planerar att starta 

byggandet av det första huset vå-
ren 2011. Troligtvis kommer det 
att säljas på spekulation varefter 
de övriga fem byggs helt enligt 
köparnas behov och önskemål 
vad gäller hustyp, planlösning 
och inredning.

- Vi tror att småbarnsfamil-
jer lockas av det natursköna och 
lugna läget, men naturligtvis 
välkomnar vi alla köpare. Redan 
nu har vi intressenter som hör av 
sig.


