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BOHUS. Äntligen!
Efter många år av 

förtvivlan och besvi-
kelse kan Bohusborna 
glädja sig åt att det 
åter blir ett apotek i 
centrum.

– Sedan vi tog över 
Bohus Centrum förra 
våren har vi arbetat 
hårt för att få hit ett 
apotek, säger Alebyg-
gens vd, Lars-Ove Hell-
man.

När apoteket lades ner i Bohus 
för knappt tio år sedan utlös-
te det frustration och starka 
protester från ortsborna, inte 
minst från den lokala pensio-
närsorganisationen. För Ale-
byggens styrelseordförande, 
Stina-Kajsa Melin (S), har 
det också blivit en hjärtefrå-
ga som har engagerat henne 
under det senaste decenniet.

– Det sades att apoteket 
skulle stängas tillfälligt på 
grund av personalbrist. Då 
tog jag saken i egna händer 
och satte in en annons i lokal-
tidningen där personal söktes 

till apoteket i Bohus. Trots 
flera svar stod apoteksled-
ningen på sig och verksam-
heten förblev stängd, säger 
Stina-Kajsa Melin.

I april 2009 övertog Ale-
byggen driften av Bohus 
Centrum från Balder. Ett 
prioriterat arbete har varit 
att hitta en intressent till den 
tomma apotekslokalen på en-
tréplanet.

– Sedan avregleringen 
av apoteksmonopolet har vi 
varit i kontakt med tre pri-
vata intressenter. Den första 
som vi satte oss ned med, och 
som vi nu har tecknat ett hy-
resavtal med, var DocMorr-
is. Under första halvan av 

december kommer ett nytt 
apotek att invigas i Bohus 
Centrum, förklarar Lars-Ove 
Hellman.

– Det känns oerhört skönt 
att kunna presentera den här 
lösningen för invånarna i den 
södra kommundelen. Tidiga-
re har jag fått säga att vi ar-
betar på frågan. Nu kan jag 
konstatera att avtalet är un-
dertecknat och att det verk-
ligen blir ett apotek i Bohus 
Centrum, avslutar Lars-Ove 
Hellman.

Klart med apotek i Bohus Centrum
– DocMorris öppnar i december
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I samma lokal där apoteket tidigare låg öppnar DocMorris sin verksamhet i december. Fastig-
hetsägaren, Alebyggen, har jobbat hårt för att få till stånd ett hyresavtal med en privat apo-
tekskedja.

DOCMORRIS
I början på år 2010 etablerade Doc-
Morris Apotek sin verksamhet i Sve-
rige. Apoteket i Billdal söder om 
Göteborg och de två apoteken i 
Kalmar öppnades efter det första 
DocMorris-apoteket i Eskilstuna. Apo-
teken är bland de första privatägda 
apoteken i Sverige. Planen är att på 

sikt ha upp till 100 DocMorris-apo-
tek i Sverige.
DocMorris Apotek tillhör den privata 
apotekskedjan Apotheke DocMorris 
som etablerades år 2000. Apotheke 
DocMorris ägs av Celesio, ett av värl-
dens ledande distributions- och 
tjänsteföretag inom farmaciområdet.

För ett mänskligare ALE

 Tryggare barn lär sig mera
 • Krafttag mot mobbning i Ales skolor

 • Skolan ska handla om kunskap och att nå uppsatta mål

 Mer respekt för äldre
 • Centrala äldreboenden i Älvängen och Nödinge

 • Valfrihet inom äldreomsorgen

 Låt familjen bestämma
 • Inför vårdnadsbidrag i Ale

 • Nej till tvångskvotering av föräldraförsäkringen

 • Minska gruppstorlekarna i förskolan

Bokbussen ska komma tillbaka 

Fler jobb till unga 

Ales företagarklimat måste 
kraftigt förbättras
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Fortsätta sänka skat-
terna lovar modera-
terna… Men varifrån 

ska dessa hundra lappar tas? 
Ifrån välfärden som vi be-
höver? Välfärd innebär bra 
skola, vård och omsorg för 
alla, inte bara till de som har 
rika föräldrar. Ökade klyftor, 
privata försäkringar, kunder 
istället för patienter, är lika 
med det Sverige som vi så 
småningom haltar till om vi 
inte byter regering!

Risken för sjukdom, eller 
skada är omständigheter som 
ofta ligger utanför vår egen 
kontroll. Ena dagen är man 
frisk och stark, nästa dag kan 
man ha råkat ut för en olycka 
som gör att det tar flera 
månader innan man kan 
komma tillbaka till arbete.

Under många år byggdes 
politiken upp utifrån att 
alla ska ha rätt till trygghet 
oavsett inkomst, ål-der eller 
socialställning. Sjukförsäk-
ringen var ett rättvist sätt att 

hantera de speciella situa-
tioner i livet som alla kan 
drabbas av. 

Tryggheten monteras nu 
ner i snabb takt av Reinfeldts 
regering och nu har reger-
ingen begränsat möjligheten 
till individuell bedömning 
i sjukförsäkringen och 
ersatt denna med stelbenta 
tids-gränser. Efter en tid 
upphör möjligheten att vara 
sjukskriven, även om man 
fortfarande är sjuk. Höger-
politik! Detta måste bort för 
människornas skull!

Sjuka människor som 
genomgår tuffa behand-
lingar mot exempelvis cancer 
drabbas av denna orättvisa 
politik. Under 2010 kommer 
många Alebor att utförsäkras 
som en konsekvens av mo-
deratregeringens politik, 
med stora bekymmer för den 
enskilde och övervältring av 
kostnader på kommunens 
försörjningsstöd. Sedan 
2006 har försörjningsstödet i 

Ale fördubblats till 17 miljo-
ner kronor. 

Vi som socialdemokrater 
vill något helt annat! De 
stelbenta tidsgränserna 
kommer att tas bort och 
rehabilitering garanteras. 
Också den hårdhänta hante-
ringen kommer att avskaffas 
– vi ska använda solidarite-
ten som begrepp. Omtanke 
om människor driver vår 
politik!

Låt oss betala några 
hundralappar nu istället, för 
att inte senare betala många 
tusen kronor, 

när vi tvingas till privata 
försäkringar och mycket 
mera. Ökade klyftor leder 
till ökad krimi-nalitet och 
otrygghet i samhället. Vi vill 
bevara Sverige så som det är 
känt: ett tryggt och demo-
kratisk land där alla får plats, 
och möjlighet, oavsett sin 
bakgrund.

Natalya Raad (S)

Byt inte välfärd mot några hundralappar 
– byt regering istället!


