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INVESTERTE 15 MILLIONER
I NYTT TANNLEGESENTER
SØRUMSAND:
Rita og Leif Herman
Wilberg har bygget
opp distriktets eneste
fullverdige tannlegesenter.
Etter en litt strabasiøs ferd,
kunne Tanngarden på Sørumsand i desember i fjor åpne et
splitter nytt tannlegesenter i
Gjensidigegården på Sørumsand.
Egentlig var det meningen at
eierne Rita og Leif Hermann
Wilberg skulle bygge ut den
gamle tannlegepraksisen og
samtidig bygge leiligheter på
eiendommen i Skrivervegen.
Men da politikerne sa nei,
måtte eierne se etter nye
alternativer.
Løsningen ble Gjensidigegården i Sørumsand sentrum.
Ekteparet Wilberg kjøpte seg
inn i gården, investerte 15

millioner kroner i det nye tannlegesenteret – og kunne for åtte
måneder siden ta imot kundene til det nye lokalet, som på
flere områder ligner mer en
spa-avdeling enn tannlegekontor.
Et godt ventilasjonsanlegg
gjør at den lett gjenkjennelige
tannlegelukten ikke er til stede
i det hele tatt. Treveggene gjør
atmosfæren varm og lun. I
hvert av behandlingsrommene
er det hengt opp gamle bilder
fra Bingen Lenser i form av
tapet.
– For oss har det vært viktig
å skape et miljø med hyggelige
omgivelser. Kundene skal føle
seg komfertable når de
kommer inn til oss, sier Rita
Tilley og Leif Hermann Wilberg til Indre Akershus Blad.
Ekteparet har drevet tannklinikk på Sørumsand i snart
40 år. I dag er det kun tannregulering som ikke tilbys på
senteret.

Mai Britt Andersen (t.v.), Grete Bredesen, Merete Beck Ligaard og
Heidi Bolstad i resepsjonsområdet.
Begge foto: Anita Jacobsen

Tannpleier Unn Kristin Gaustad (t.v.) og tannlegene Leif-Herman Wilberg, Rita Tilley Wilberg, Julie W.
Brandvik, Asgeir Grotle Sætervoll og Heidi Grotle Sætervoll (i stolen) gleder seg over splitter nye lokaler.

Tannlegesenteret har ti
behandlingsrom, ett operasjonsrom, ett rotfyllingsrom
med mikroskop, eget område
for sterilisering og vasking og
ett rom med lystgassbehandling. Det nyeste innen teknologi og utstyr sørger for at alt
ligger til rette for at tannlegene
og deres tannpleiere skal gjøre
en best mulig jobb.
Investeringen
har
gitt
arbeidsplass til 14 personer.
I disse dager er Tanngarden
på jakt etter en rotfyllingsspesialist som skal utfylle
tilbudet.
– Rommet står allerede klart

til den nye tannlegen, frister
ekteparet.
Tanngarden var i sin tid tidlig ute med digitalt røntgen, og
var en av de første tannlegekontorene som startet med
elektroniske journaler.

GOD START
I disse dager lukter Wilberg på
en digital avtrykksscanner til
senteret.
– Vi kjøper ikke den nyeste
teknologien bare for å ha den.
Til det er utstyret for dyrt. Men
når vi ser at noe som er nyttig
og potensielt bra, investerer vi
gjerne, sier Wilberg.
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Økonomisk har bedriften
alltid gått bra. Det er også
grunnen til at ekteparet har
hatt muligheten til å ta den
store investeringen i form av
splitter nytt senter. Også
starten etter nyåpningen har
vært positiv.
– Vi er i budsjett, og da er vi
fornøyde. Vi synes det er
utrolig moro å kunne få til et
slikt senter. Tanngarden opplever også et jevnt tilsig av nye
kunder, noe som er veldig
hyggelig, sier Wilberg.
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F ROGNER:
Auto
Care
International AS på Frogner
er det en trygt kan kalle en
pengemaskin. I fjor solgte selskapet deler og utstyr til
motorvogner
for
111,6
millioner kroner, opp 1,4
millioner fra 2011.
Lønnsomheten er det heller
ikke noe å si på. Med 5,2
millioner kroner før skatt på
bunnlinja har eierne til salt i
maten og vel så det. Resultatet
er omtrent på nivå med foregående år.
Konsernregnskapet til Auto
Care International viser at selskapet har omsatt for over 100
millioner kroner de to siste
årene.
Ved årsskiftet hadde virksomheten en egenkapital på
18,5 millioner kroner.
Åge Solem fra Frogner er
daglig leder og medeier i selskapet. Hovedaksjonær er det
svenske selskapet Seab AB.
Auto Care International AS
har 27 ansatte.

