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ØYEHELSE 
I FOKUS PÅ 

GRESSVIK TORG
En god øyehelse er viktig, og til deg som leser denne artikkelen: Du trenger ikke reise langt for å 
få profesjonell hjelp eller vurdering av øynene dine. I Onsøy Synssenter på Gressvik torg er det 

faglig kompetanse i massevis.
TEKST: ØIVIND KARLSEN. FOTO: TERJE JENSEN

BÅDE ANE RUDI 
LARSEN (T.H.) OG 
CATHRINE HURRØD 
SANNERUD er fas-
toptikere til mange 
av kundene på Onsøy 
Synssenter.
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I 10 år har Ane Rudi Larsen drevet syns-
senteret på Gressvik, og gjennom årene 
har mange kunder funnet veien til henne 
- og til kollega Cathrine Hurrød Sannrud, 

som har vært med i sju år.  De er begge 
opptatt av tilhørigheten til Gressvik, og de 
lokale verdiene. Både Ane og Cathrine har 
tanker om hvor viktig det er å være til stede i 
nærmiljøet og kunne være første kontakt for 
folk når det gjelder et bedre syn.

OPPDATERT
Både Ane og Cathrine er fastoptikere til 
mange av kundene på Onsøy Synssenter, 
og de to setter alltid kunden i fokus 
med kontinuerlig å være opptadatert på 
øyehelsefronten. 

-En grundig synsundersøkelse er 
nødvendig for å avdekke eventuelle syns-
feil og øyesykdommer i tidlig stadium, og 
sammen med kunden � nner vi ut hvor ofte 
det kan være smart å ta synsundersøkelser 
i fremtiden. Tar vi bilder av øynene sendes 
disse digitalt til en øyelege, etter at vi har 
sjekket bildene først. 

-Hos oss kan kundene få tilpasset de 
beste progressive brillene, arbeidsbriller og 
databriller. Dette gjelder for både voksne og 
barn. Besøkende kan selvfølgelig også handle 
briller, solbriller og produkter relatert til 
øyne og syn. 

EN BEDRE SYNSHVERDAG
-Personlig service er viktig for oss. Vi 
ønsker rett og slett å gi kundene en bedre 
synshverdag. Synssenteret kan tilby topp 
høyteknologisk utstyr, og vi har et utbredt 
og fungerende samarbeid med � ere øyeleger. 
Og senteret byr på en oversiktlig butikk 
med hyggelige medarbeidere, som kan vise 
kunder vårt store og spennende brilleut-
valg eller fortelle om de forskjellige linsene 
vi fører. Onsøy Synssenter har   til og med 
høreapparat-service og vi har en egen kunde-
klubb-app, forteller Ane og Cathrine.

-Kundeklubb-appen, Alliance Optikk 
Kundeklubb, gir mange fordeler for kunden, 
som medlemsfordeler, bonusprogram med et 
digitalt medlemskort. Kundene får nyheter 
og kampanjer, de kan bestille synstest, 
bestille kontaktlinser og få enkel tilgang til 

sin fastoptiker. Flere sliter med tørre øyne, 
og det kan vi også hjelpe med. Når det gjelder 
barn, spesielt nærsynte - har vi såkalte drøm-
melinser, som bare brukes om natta. Etter en 
tilpasningsjobb hos oss blir de � este veldig 
fornøyde.

FLOTT UTVIKLING
-Onsøy Synssenter har hatt en � ott utvikling 
på Gressvik torg. Vi får hele tiden nye kunder, 
og kan gi synshjelp til stadig � ere, slik at de 
får den beste sanseopplevelsen øynene deres 
kan gi dem. Og kundene kan være trygge på 
at vi tar smittevernreglene på alvor. Her er 
det rent til enhver tid.

Onsøy Synssenter har naturlig nok � est 
kunder fra distriktet, og mange hytteturister 
� nner veien til senteret, men også folk fra 
Oslo, Ski og Indre Østfold. 

-Vi er gode samarbeidspartnere med 
Gresvik IF og noen andre foreninger, og jeg 
synes det er viktig å gi noe tilbake til lokale 
drivere. Ved å bruke appen vår kan man 
samle poeng - og et overskudd føres tilbake 
til ønsket forening eller klubb, forteller Ane 
Rudi Larsen. 

TOPP MODERNE UTSTYR sørger blant annet for at bilder av øynene kan vurderes nøye før de eventuelt sendes digitalt til en øyelege. 




