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Socialt ansvar i bybilledet
RICKSHAW: Ringsted har
fået et nyt farverigt indslag

i bybilledet i form af en
rickshaw, der kører rundt
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Nørregade 74 eller ring for aftale 4084 4100
www.ringstedbysauto.dk
ANNONCE

Tandlægens hjørne

Implantater med ny
computerteknologi
Nemmere og sikrere vej til nyt flot smil
Titanium og ny flot tand
Flere og lere vælger i dag de
moderne tandimplantater i stedet
for besværet med traditionelle
tandbroer og aftagelig proteser.
Et implantat er en ny lot tand,
der ganske enkelt sættes helt
fast direkte i kæben med en
uforgængelig titaniumindsats,
der erstatter den gamle rod. Og
resultatet er lige så stærkt og
holdbart som raske tænder. Flere
tænder kan indgå i en samlet og
lot implantatløsning.

gør det meget mere behageligt,
sikkert og effektivt at få et nyt lot
smil med moderne implantater
Alle processer foregår under
fuldt dækkende bedøvelse og er
derfor helt smertefri.
Du kan læse meget mere på:
www.vtand.dk

© in.point@mail.dk

Vestsjællands TandlægeCenter
med egen implantatklinik
og kronecenter
Slotsgade 18, 4200 Slagelse
tel.: 5852 4634, www.vtand.dk

Cyklen får sin plads her, så
også medarbejdere og pårørende kan bruge den. Der
er plads til to passagerer i
cyklen, og vi har også mange frivillige, der vil kunne
køre med beboerne, så vi
kan vist godt regne med, at
det bliver en succes, siger
Henrik Mortensen.

Testpilot
Til den første tur rundt
i byen havde personalet
spurgt Margit Nielsen, om
hun var frisk på en tur, og
det var hun i hvert fald.
Storsmilende blev hun
kørt byen rundt af pedaltrampende Allan Daugaard, og da en byge ram-
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te, sad hun godt beskyttet
under kalechen og vinkede
til folket. Margit Nielsen
har kørt på scooter, indtil hun for nylig ramte en
kantsten og måtte have den
på værksted, så hun nød
at komme lidt ud igen og
passerede blandt andet Sct.
Bendts Kirke og sit tidligere
hjem på Teglovnsvej.
Allan Daugaard er taknemmelig for den positive modtagelse, så Arkhus
får denne mulighed for at
gøre en forskel og tage et
socialt ansvar. Han håber,
at medtrafikanterne også
tager vel imod idéen og vil
respektere den lidt anderledes og brede cykel.
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Allan Daugaard præsenterede ideen for centerleder
Henrik Mortensen på Knud
Lavard Centret, som straks
var med på den.
– Det var jo som at få
en appelsin lige ned i turbanen. Vi er altid med på
initiativer, som kan skabe
glæde hos beboerne, og vi
tror, at de vil tage rigtig
godt imod denne mulighed.

Det fejrer vi med en RECEPTION
MANDAG DEN 8. SEPT. KL. 15-18
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Med på idéen

hvor det vil glæde os at se kunder og venner af huset
til en lille forfriskning, snacks ogg lækkerier.
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Centerleder Henrik Mortensen fra Knud Lavard Centret har taget godt imod rickshawen
fra Allan Daugaard og Arkhus Bygningsrådgivning A/S, og beboer Margit Nielsen var frisk
på at tage den første tur.
Privatfoto

10 års jubilæum

Med venlig hilsen
Tandlæge og klinikchef
Henrik Harmsen

Specialistarbejde
Implantatarbejde er specialistarbejde. Derfor er det vigtigt
at vælge et sted med mange
implantater bag sig, og som har
investeret i den nyeste teknologi.
Det gør arbejdet langt mere
sikkert. Samtidig kan en del af
det forberedende arbejde ofte
lyttes fra tandlægestolen over på
computeren.
Nyeste tandteknologier i
Slagelse
Hos Vestsjællands TandlægeCenter i Slagelse arbejder vi
med de nyeste teknikker – bl.a.
tandlasere, 3D CT scanninger
og computerteknologier, der

med beboere fra Knud Lavard Centret.
Der er ikke tale om en
enkeltstående begivenhed,
men et fast indslag, som
man vil se mere til i fremtiden. Initiativet kommer fra
Allan Daugaard, indehaver
af Arkhus Bygningsrådgivning A/S.
– Da jeg så rickshawen
var til salg, tænkte jeg, at
den kunne bruges som en
sjov måde at slå flere fluer med ét smæk. Der er jo
meget fokus på CSR, også
kaldet socialt ansvar, og
som virksomhed går vi op
i, hvordan vi kan tænke det
ind i vores hverdag. Hertil
var cyklen genial. Vi kan
tilbyde vores medarbejdere
motion og frisk luft i arbejdstiden, og vi kan glæde
byens ældre medborgere,
som har svært ved at komme rundt, fortæller Allan
Daugaard.
- Vi regner da også med
at vi, ud over lidt opmærksomhed i bybilledet, får
rigtig meget igen i form af
gode oplevelser med de ældre, som typisk kan komme
forbi deres barndomshjem
eller andre steder i Ringsted, som de kan fortælle
vores medarbejdere nogle
historier om, supplerer han.
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