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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

Utsiktsläge!
BOHUS
Ett mycket fi nt läge, nära till skola 
och förskola. Ca 20 min till Göte-
borg och närhet till Kungälv.
Huset har genomgått omfattande 
renovering under 2000 talet. 
Nytt tak, omdränerat, bergvärme, 
nya fönster och asfaltering av 
uppfarten, ommålat på utsidan.      
105 kvm. Ring för bokad visning.
Pris 1.975.000:-
eller högstbjudande.

ALVHEM
Hyresfastighet med fyra lägenheter 
och stor förrådsbyggnad.
Hyresintäkter 230.000:-/år. Samt-
liga lägenheter uthyrda, möjlighet 
att bygga till ytterligare boarea 
fi nns. Lugnt läge i trevligt område,
närhet till kommunikationer. 
Pris 1.800.000:-
eller högstbjudande.

Möjligheternas Hus

BOHUS. Telefonerna har 
nästan slutat ringa på 
Bohus vårdcentral.

I augusti informera-
des allmänheten om 
begränsad tillänglighet 
på grund av läkarbrist, 
men problemet löste sig 
snabbare än beräknat 
med hjälp av så kallade 
stafettläkare.

Nu gäller det att få 
Surte- och Bohusborna 
att hitta tillbaka till 
vårdcentralen.

Vårdcentralen i Bohus har 
fått ett annorlunda bekym-
mer. Här gäller inte att hitta 
läkartid åt alla patienter, utan 
tvärtom. Det råder full be-
manning på Bohus vårdcen-
tral, men ryktet om att det 
skulle vara läkarbrist har fått 
fäste.

– När två läkare slutade 
samtidigt var vi övertygade 

om att få problem att erbju-
da våra patienter läkartid. I 
förebyggande syfte annonse-
rade vi därför i lokaltidning-
en om att tillgängligheten till-
fälligtvis kunde bli något be-
gränsad. Nu lyckades vi snab-
bare än vi vågat hoppas på få 
tag på två stafettläkare och har 
i princip hela tiden kunnat er-
bjuda tider, säger enhetschef 
Annika Waser.

Bohus- och Surteborna tog 
annonsen på allvar och nu 
ringer telefonen därför allt-
mer sällan.

– Det är en avsevärd för-
ändring och ryktet säger att 
det beror på att vi inte har 
några läkare, vilket inte är 
sant. Här är alla tjänster be-
mannade och tillgängligheten 
är just nu bättre än tidigare.

Det finns således inga skäl 
för de som tillhör Bohus vård-
central att söka sig någon an-
nanstans om man själv inte 
önskar så.

– Möjligheten att lista sig 
på en annan vårdcentral finns 
ju sedan tidigare, men ingen 
behöver göra det med an-
ledning av att det skulle vara 
dålig tillgänglighet i Bohus, 
säger PVO-chef Lone Dock-
ered.

Stafettläkare
Lösningen med stafettläkare 
är egentligen inget som regi-
onen förespråkar. Skälet till 
det är naturligtvis den något 
högre kostnaden. I snitt är en 
inhyrd läkare 20 000 kronor 
dyrare i månaden, men för-
utom prislappen finns också 
fördelar.

– Absolut. En stafettläkare 
ägnar all tid åt patienten. Han 
eller hon behöver inte lägga 
tid på planering och adminis-
tration. Det gör att de blir ef-
fektivare och hinner med fler 
patienter. En liten nackdel för 
patienten är att vi inte kan 
garantera dem att få behålla 

samma läkare, menar Lone 
Dockered.

Nya telefontider
Ännu en nyhet från Bohus 
vårdcentral är att tillgänglig-
heten med telefon förbättras. 
Istället för klockan åtta på 
morgonen kan du nu ringa 
redan klockan sju.

– Det tror jag många 
kommer att gilla. I stora drag 
har det fungerat bra, men det 
händer att det kör ihop sig i 
växeln. Genom att öka tele-
fontiden med en timma tror vi 
på en positiv avlastning, säger 
Annika Waser.

Fotnot: Stafettläkare är läkare som 
hyrs in från bemanningsföretag.

Ingen läkarbrist på Bohus vårdcentral

FRISKA TAG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

PVO-chef i Ale-Kungälv, Lone Dockered, och enhetschef för 
Bohus vårdcentral, Annika Waser, berättar att den förvänta-
de läkarbristen aldrig blev verklighet. Det råder full tillgäng-
lighet till vårdcentralen i Bohus centrum.

Göteborgsvägen 77, 0303-74 91 05 
www.maklarhuset.se

NOL
Vidsträckt utsikt. 2 Pl. funkisvilla 
från 1951, 136 kvm boarea + 24 
kvm garage i huset. Pl 2: Kök, 
furuluckor, trä o klinkers på golv 
(klinkers värmegolv). Vardagsrum 
med utgång till inglasad balkong. 
2 sovrum. Toalett. Klädkammare. 
Pl 1: Hall med klinkers på golv. 
Ljust och härligt sovrum. Tvätt-
stuga (här fi nns dusch). Pann o 
torkrum. Gäststuga/ungdomslya 
om ca 34 kvm. Isolerad. Kokmöj-
ligheter. Vatten ej indragit. 
Tomt 1513 kvm. Utgångspris 
1 850 000:- Ring för visning

KATTLEBERG
Mycket vackert belägen tomt om ca 1800 kvm. med soligt 
läge. Förhandsbesked fi nns för byggnation och avlopp. 
Utgångspris 475 000:- Ring för mer information. 


