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Christina 
Olson

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  ••   Bodelningar  ••   Bouppteckningar  ••   Deklara-
tioner  ••   Energideklarationer  ••   Fastighetsförmedling  ••   Gåvobrev  ••   Lösöreauktioner  ••    Röjning och 
städning  ••   Samboavtal  ••   Skatteberäkningar  ••   Testamenten  ••   Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  ••   Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Vi vill tacka alla våra 
kunder och samarbetspartners 

för 2010 och önskar er

God Jul ochGod Jul och
Gott Nytt År!Gott Nytt År!  

BOHUS. En efterlängtad 
invigning.

På onsdag slår Doc-
Morris Apotek upp dör-
rarna i Bohus Centrum.

Traditionell band-
klippning och högtids-
tal är att vänta.

Det första DocMorris Apote-
ket öppnade i Eskilstuna i fe-
bruari 2010 och blev därmed 
det första apoteksvarumär-
ket med full apoteksservice, 
att etablera sig efter att mo-
nopolet upphörde.

– Enheten i Bohus blir 

den 47:e i ordningen som vi 
öppnar. Syftet med reformen 
var som bekant att göra apo-
teksverksamheten mer lätt-
tillgänglig och nå en bättre 
service för invånarna, säger 
Märit Wikström på Doc-
Morris Apotek.

På 3-5 år sikt kommer det 
att finnas fler än 100 Doc-
Morris Apotek runt om i 
Sverige. DocMorris juridiska 
namn är Admenta AB, som är 
ett svenskt företag.

Invigningsceremonin i 
Bohus Centrum kommer att 
äga rum vid lunchtid och när 

bandet är klippt utlovas för-
friskningar till besökarna, 
som även får möjlighet att ta 
del av de nya lokalerna.

– Det är många som har 
visat intresse och undrat när 
vi ska öppna vårt Apotek i 
Bohus. Det är efterlängtat, 
vilket känns jätteroligt för vår 
del, säger Märit Wikström.

DocMorris Apotek i 
Bohus kommer att ha öppet 
alla dagar i veckan.

JONAS ANDERSSON

Invigning av DocMorris Apotek i Bohus
På onsdag invigs DocMorris Apotek i Bohus Centrum.
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Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 0520-66 08 50
LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • www.alggarden.se

Gediget 
hantverk!

Sängfabriken i Lödöse 
erbjuder resårmadrasser 

av högsta kvalité  
till ett kanonpris!


