Aarhus, foråret 2018.
Kære patient.
TANDLÆGERNE I BORGPORTEN har det sidste stykke tid planlagt en klinikfusion med vore meget
ligesindede, søde og dygtige kolleger hos TANDLÆGERNE KLOSTERGADE 56, 8000 Aarhus C.
Vi har i rigtig mange år haft forskellige former for samarbejde med netop denne klinik, som vi
således kender indgående. Vores nye navn bliver ’’TANDLÆGERNE KLOSTERGADE’’.

På den baggrund tilbygger og flytter vi derpå vore to praksis fysisk sammen i det
rummelige, velfungerende og hyggelige klinikhus på Klostergade 56, 8000 Aarhus C,
(lige bag ved Vor Frue Kirke/Klostertorvet) med virkning fra d. 1. August 2018.
Fra samme dato lukkes vores tandklinik i Borgporten, Store Torv 18, endegyldigt ned, og
vi vil fra 1.8.18. således ikke længere drive praksis i lokalerne.
Der er for begge klinikkers vedkommende tale om en dybt bevidst, strategisk velovervejet, helt
frivillig og lokal fusion. Og bare for en god ordens skyld skal det her slås fast, at vi ved flytningen
altså ikke bliver en del af en tandlægekæde . Vores søde personale flytter naturligvis med, du vil
blive indkaldt ganske som du plejer, og du vil stadig beholde ’din egen’ tandlæge.
Fordelene ved denne fusion for såvel vore patienter som vores personale er rigtig mange, og vi
glæder os meget til, at vi alle sammen kan nyde godt af disse nye omstændigheder. Fx:
 Bedre patient- og personalefaciliteter i kraft af et større klinikhus med bl.a. hele 9
klinikrum. Et mangeårigt ønske om bedre fysiske rammer går således også i opfyldelse med
fusionen. Noget der ikke var muligt her i Borgporten.
 Lettere at få akutte tider, når nøden er størst (vi bliver i alt 9 tandlæger og 2 tandplejere).
 Mindre eller slet ingen ferielukninger.
 360 graders Team tandpleje med faglig sparring på et meget højt niveau. Selvfølgelig stadig
med meget høj fokus på forebyggelse. Og mulighed for at anvende dygtige tandplejere.
 Bedre mulighed for stadig at kunne investere i relevante teknologier og specialudstyr.
 Bedre muligheder for yderligere specialisering og dygtiggørelse til gavn for vores patienter.
 Altid fast bemandet reception, både fysisk og ved telefonen.
 Ring til os på enten tlf. 8612 4500, eller det gamle og velkendte tlf. 8612 0305.
Dette telefonnummer gælder stadig et stykke tid fremover. Herefter vil 8612 4500 blive gældende.
Mailadressen ændres per 1. August til: info@tandlægerne.dk
Og hjemmesiden vil i løbet af året også gradvis ændres til: www.tandlægerne.dk
Vi glæder os rigtig meget til at byde DIG velkommen i vores nye klinikhus efter sommerferien.
Hjertelig velkommen i fremtiden hos os i Klostergade 56.
Tandlægerne Nina Kreiberg, Uwe Henriksen & Thomas Guldborg.

