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Hälsocentral växer – bygger ut sina lokaler: "Vi är lite trångbodda"
Hälsocentralen Söderhamnsfjärden vill bli större. I februari planerar de att bygga ut sina lokaler.
– Det känns jättevälkommet att äntligen komma till skott, säger Robert Hill, vd och verksamhetschef.

Det kommer att bli 300 kvadratmeter större på Söderhamnsfjärden under våren, berättar Robert Hill,
verksamhetschef.
Bild: Felicia Andersson, Arkivbild

Med sina 700 kvadratmeter stora lokaler har hälsocentralen Söderhamnsfjärden varit trångbodda under en längre tid. Nu har Doktorama, som driver
hälsocentralen, tagit tag i problemet och expanderar sina lokaler på Norra Hamngatan i Söderhamn.
– Vi ska bygga ut nästan 300 kvadratmeter. Vi är ju lite trångbodda. Vi har ont om plats både på Oxtorget och Söderhamnsfjärden så vi hoppas utöka
rehabdelen så sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna får mer utrymme. Då får vi lite mera rum där nere till läkarna också, säger Robert Hill.

Det är på övervåningen, där bland annat BVC och sjukgymnastiken håller till, som utbyggnaden kommer att ske.
Bild: Felicia Andersson

En bygglovsansökan har landat hos Söderhamns kommun och går allt som det ska, hoppas Robert Hill att de är inflyttningsklara den första maj.
Arbetet med ombyggnationen vill de komma igång med redan i februari.
– Jag har inte haft ett eget rum sen augusti förra året och nästan delat sen två år tillbaka. Det är medarbetare som måste byta rum med varandra så
det är jättevälkommet att kunna utöka, säger Robert Hill.
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Robert Hill samtalar med Carina Allansson i receptionen.
Bild: Felicia Andersson

Sedan Söderhamnsfjärden öppnade 2011 har de vuxit successivt. De har i dag omkring 6 700 patienter och strax över 20 anställda. Till deras andra
hälsocentral i Söderhamn, Oxtorget, går ytterligare 5 400 patienter. Eftersom de nya lokalerna ligger bredvid de befintliga så kommer verksamheten
inte att påverkas under renoveringen.
Och när de nya lokalerna invigs kommer besökarna att känna igen sig.
– Vi kommer inte att göra några förändringar, utan det kommer se lika ut som det andra, säger Robert Hill.

Robert Hill ser fram att utöka lokalerna så att verksamheten får mer utrymmen.
Bild: Felicia Andersson
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