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Här gillar vi läget

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
Egnahemsvägen 2  •  Lilla Edet

Tel: 0520-65 78 86
Mobil: 070-629 31 70

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

          Vi profilerar 
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– 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. Vänersborg, Lidköping, Mariestad, 
Strömstad och Norge som uppskattar vår kom-
petens 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 implantatbehandlingar 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.

Folkets Hus i Vänersborg erbjuder
högkvalitativa konfereser
för 2-200 personer.

- Vi har inget spa eller äventyrs-
bana, vi erbjuder istället en kreativ 
och inbjudande mötesplats där man 
får ut resultat av konferensen, sä-
ger föreståndare Monica Hanson.

Folkets Hus i Vänersborg har i över 100 år 
stått värd för gäster och artister. Få har sådan 
erfarenhet att arrangera möten och få konfe-
rensgäster att känna sig hemma, trygga och 
bekväma i situationen.

- Det är lätt att trivas här, känna arbetsro 
och närhet, då når man också resultat med 
konferensen. 

Varför konferera?
Det finns många konferensanläggningar att 
välja mellan. Alla överträffar varandra i möj-
liga och omöjliga extrasvaganser. Men varför 
konfererar vi? Varför ska vi ses? På Folkets 
Hus i Vänersborg, mitt i Västra Götaland, kan 
konferensarrangörer lägga energi på innehål-

Konferera i atmosfär med karaktär

Tel: 0521-57 57 50
Kungsgatan 15

info@folketshusvanersborg.se
www.folketshusvanersborg.se

Salarna, trapphusen och den 140-åriga teatern i Folkets Hus i Vänersborg andas behaglig 
historik - ett lugn, lite som förr i tiden. Det är svårt att inte trivas, helt enkel. 
Med på bilden Lotta Sjöholm och Sari Frisk. 

let och låta mötets syfte styra utgången. Då 
kan konferensen också ge något som alla kan 
fortsätta att jobba med efteråt. 

- Vi vill att varje möte, vare sig det är ett 
seminarium, en konferens eller en debatt, blir 
något som stannar kvar länge; som är en del 
av en längre process.

Den högklassiga restaurangen, ett pulse-
rande hjärta i huset, är naturligtvis alltid öp-
pet för gästerna.

ANNONSSIDA


