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Vårdcentralen i Lilla Edet i ny regi
Sedan årsskiftet drivs Vårdcentralen
i Lilla Edet av Medpro Clinic Lilla 
Edet Vårdcentral AB. Medpro 
Clinic driver också vårdcentra-
ler i Trollhättan, Vänersborg och 
Brålanda. Cirka 95 procent av 
personalen är densamma sedan 
tidigare. Ny VD är Hans Wittrup 
och verksamhetschef är Annika 
Gustafson.

   – Den stora skillnaden mot tidigare 
är närheten i företaget, säger 
Annika Gustafson. Det är nära till 
beslut och delaktighet i beslut. Vi 
har också fått mer fasta doktorer och 
utbildningsdoktorer. Vi är en utbild-
ningsvårdcentral som är certifierad 
av Högskolan och Universitetet. 
Personalen består av 24 personer, 
men antalet utbildningspersonal 
varierar.
   Till Vårdcentralen kommer unge-
fär 100 patienter dagligen.
   Mottagningen är öppen 7.30 – 
17.00 varje vardag med ”öppen mot-
tagning” på morgonen 7.30 – 10.00. 
   – Vi undersöker också möjligheten 
med kvällsmottagning, säger Hans 
Wittrup.  Idag har vi ett samar-
bete med Jourcentralen Källstorp 
i Trollhättan, som öppnar när vi 
stänger klockan 17.00 och har öppet 
till 22.00.

Erbjuder det mesta inom vård
Vårdcentralen i Lilla Edet erbjuder 
det mesta inom vård.
   Här finns specialister inom all-
mänmedicin, distriktssköterskor 
och sjuksköterskor med specialitet 
inom diabetes, astma/KOL, hjärta/

kärl och inkontinens. Medicinsk 
fotvård erbjuds liksom samtalsmot-
tagning med kurator. Möjligheten 
till provtagning och vaccinationer 
finns också.
   – Givetvis tar vi emot akuta besök 
hela dagen, säger verksamhetschef 
Annika Gustafson. Man kan alltid 
komma till en sjuksköterska som 
gör en medicinsk bedömning och 
slussar han eller hon vidare till rätt 
person.

Renovering i vår
I vår kommer Vårdcentralen att 
renoveras. Hans Wittrup berättar att 
man bland annat kommer att reno-
vera väntrum och reception. 
   – Vi kommer att öppna en filial i 
Lödöse nästa år och hoppas på att 
det kan vara klart nästa höst, fort-
sätter Hans Wittrup, som själv har 
en bakgrund som läkare.
   – Jag tycker det är roligt att ha med 
folk att göra och se till att personalen 
trivs. Det är en utmaning och det 
tycker jag också är roligt.

Mångårig erfarenhet
Annika Gustafson säger att ”det är 
vårdvalet som styr oss, det är ingen 
skillnad mellan det privata och det 
offentliga.”
   Hon har arbetat i många år på 
Vårdcentralen. Annika är utbildad 
barnmorska och började arbeta på 
mödravårdens ungdomsmottagning 
1976. Sedan 12 år tillbaka är hon 
verksamhetschef på Lilla Edets 
Vårdcentral.
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 det är vårdvalet som styr 
oss, det är ingen skillnad mellan 
det privata och det offentliga”

Vårdcentralen, som drivs av 
Medpro Clinic Lilla Edet Vård-
central AB erbjuder det mesta 
inom vård. På bilden verksam-
hetschef Annika Gustafson och 
VD Hans Wittrup.

Snickar Carlsson bygger nytt i Lödöse

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

Clas Carlsson, ägare till bygg-
företaget Snickar Carlsson, 
bygger nya villor på Ekeberg 
i Lödöse. De sju tomterna på 
Helges Väg är sålda, men det 
finns ett drömhus kvar till 
salu.

Huset som är till salu byggs i ameri-
kansk New England-stil på Helges 
väg i Lödöse. Det har två våningar 
och är på 190 kvm. Villan kommer 
att vara inflyttningsklar i maj 2013. 
   – Det är ett hus som ligger i ti-
den, säger Clas Carlsson, ägare till 
Snickar Carlsson. Stilen är New 
England, som var den byggstil som 
engelsmännen tog med sig från 
England till USA. Villan kommer 
att bli något utöver det vanliga, 
det är stort och exklusivt. Entrén 
kommer att bli västerninspirerade 
dubbeldörrar och till huset finns ett 
garage.  Från andra våningen har 
man en fantastiskt fin utsikt över 
Göta älv.
   – Huset kostar tre miljoner kronor, 
vilket är mycket prisvärt.  Avstån-
det härifrån till den nya tågstatio-
nen i Lödöse, är bara 900 meter, 
och med tåget kommer det bara att 
ta 22 minuter till Göteborg. Eke-
berg har ett mycket bra läge. Kom-
munen bygger också här i området, 
150 nya bostäder kommer det att 
bli, så Ekeberg kommer att bli ett 
mycket attraktivt område. Tomtpri-
serna är lägre här i Lödöse och man 
får mycket för pengarna om man 
köper hus här.

Nyproduktion
Företaget Snickar Carlsson etable-

rades 1984 och har tre anställda. Fö-
retaget har ett mycket gott renommé 
från sina kunder.
   – De senaste åren har vi arbetat 
med nyproduktion av villor, säger 
Anneli Carlsson. Och vi bygger hu-
sen utifrån kundens önskemål. Hu-
sen som vi har byggt här på Helges 
väg skiljer sig alla från varandra. 
Både i storlek som funktion. En kö-
pare ville ha en vinterträdgård. Där-
för byggde vi till det på huset med 
ett mycket lyckat resultat. I det nya 
huset som är till salu, kan man själv 

sätta sin prägel när det gäller inred-
ning, val av klinkers och kakel, till 
exempel.
   – 2006 byggde vi fem hus vid äl-
ven, säger Clas.  Då hade det inte 
byggts hus för försäljning i Lödöse 
på 20-25 år. Vi har mycket jobb att 
göra nu, de närmaste två och ett 
halvt åren är fulltecknade. Till vå-
ren kommer vi bland annat att byg-
ga hus på Orust. Vi är tre snickare i 
företaget och själv tillbringar jag tre 
fjärdedelar av min arbetstid i snick-
arbyxor.

Clas Carlsson, ägare till Snickar Carlsson, 
framför det nya drömhuset på Helges väg i Lödöse.

           Huset är stort och exklusivt 
och kommer att bli något utöver det 
vanliga, säger Clas Carlsson”


