
 

 

 

Tandea expanderar! Etablerar sin första licensierade klinik på Södermalm i 
Stockholm. 

I slutet på mars i år öppnar Tandea sin fjärde tandläkarmottagning mitt på Södermalm i 
Stockholm.  Lokalen som är helt nyrenoverad, ligger på gatuplan på Högbergsgatan 93, 
och kommer att ha fem behandlingsrum. Kliniken kommer att utrustas med senaste 
tekniken. Kliniken blir den första inom Tandeas  s.k. licensieringskoncept. 

Tandea har tecknat ett hyresavtal med fastighetsbolaget Einar Mattsson för en lokal på 
Högbergsgatan 93, mitt på Södermalm i Stockholm. Lokalen kommer anpassas till en 
toppmodern tandläkarklinik med fem behandlingsrum, för att bedriva modern tandvård. 
Läget gör nya kliniken attraktiv, inbjudande och mycket lättillgänglig.  

Tandea Södermalm kommer att erbjuda högkvalitativ allmän tandvård till rimliga priser och 
med hög tillgänglighet.  -Vi vill vara där våra kunder finns så läget på Södermalm passar 
Tandea som handen i handsken. Vi erbjuder kvalificerad och prisvärd tandvård, och det 
uppskattas särskilt av dem som har en eftersatt tandhälsa, säger Hanne Sliwo, ägare av 
Tandea.  

Kliniken blir den första inom Tandeas s.k. licensieringskoncept. Klinikchefen och tillika 
ägaren blir tandläkare Kevin Mohseni, som tidigare har arbetat på Tandea Skogås i många 
år och med gedigen erfarenhet i bagaget. - Jag är väldigt tacksam för att ha fått förtroendet 
att bli en del av Tandea-familjen. Den här kliniken kommer att ha ett gynnsamt läge nära 
Södra Station och Mariatorgets T-bana, samt ha goda bussförbindelser. Med dessa goda 
kommunikationsmöjligheter kan vi välkomna patienter från ett större område. För att klara 
patienttillströmningen kommer vi behöva nyanställa medarbetare de närmaste åren, säger 
Kevin Mohseni. 

Mottagningen på Södermalm är den fjärde i Sverige, men Tandea har för avsikt att växa. 

För mer information: 

Hanne Sliwo, VD: 

Direktnr: 0739-915738, vxl: 08-50662100, 

hanne@tandea.se  www.tandea.se 

 

Om företaget: 

Tandea startades redan 1998. Idag har företaget drygt 40 anställda fördelade på tre 
tandvårdskliniker och ett tandtekniskt laboratorium. Tandea Södermalm blir den fjärde 
kliniken. Tandea arbetar på uppdrag av landstinget och har befolkningsansvar/områdesansvar 
för barn och ungdomstandvården. Företaget bedriver allmän tandvård. 

https://www.tandea.se/

