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BOHUS. Äntligen!
Att nyöppnade Doc-

Morris Apotek i Bohus 
Centrum har varit 
efterlängtat är en 
underdrift.

I onsdags firades 
invigningen tillsam-
mans med glada orts-
bor.
DocMorris Apotek är den 
snabbast växande företags-
kedjan i Sverige. Etable-
ringen i Bohus var den 47:e 
i ordningen.

– Det första Apoteket öpp-
nades i februari. Vi ska hinna 
med ytterligare fyra invig-
ningar innan året är slut. 
Nästa år är ambitionen att 
öppna 50 nya Apotek runtom 
i landet, säger Tobias 

Johansson på DocMorris 
servicekontor i Stockholm.

– Vi övertar inga Apotek. 
Vi bygger våra verksamheter 
helt och hållet från grunden, 
säger Johansson.

Onsdagens invigning 
firades med att kunderna 
bjöds på glögg och pep-
parkaka. När klockan slagit 
tolv skedde den traditionella 
bandklippningen.

– Apotek i Bohus har varit 
efterfrågat sedan det lades 
ner för ett tiotal år sedan. 
Min förhoppning är att kun-
derna ska känna det tryggt att 
komma hit och vi ska hålla ett 
lager på de produkter som 
önskas, sade apotekschef 
Monica Olsson innan hon 
greppade saxen.

DocMorris Apotek lovar 
snabb betjäning, ingen kund 
ska behöva vänta mer än fem 
minuter på att få hjälp. 

– Tillgängligheten är en 
del av vårt varumärke. Vi 
erbjuder generösa öppetti-
der. I Bohus kommer vi att 
ha öppet veckans alla dagar, 
säger Tobias Johansson.

I DocMorris koncept 
ingår ett stort sortiment av 
hudvårdsprodukter. På varje 
enhet finns också en anställd 
hudterapeut.

– Det kommer många nya 
hudvårdsprodukter. Mitt 
jobb blir att ge kunderna 
hudanalyser, men också vara 
behjälplig med produkt-
rådgivning, säger Angelica 
Berg.

JONAS ANDERSSON

Äntligen har Bohus fått ett Apotek
– Efterlängtad invigning

I onsdags invigdes DocMorris Apotek i Bohus Centrum.
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Vårdcentralen Bohus stänger
På grund av för få antal listade måste vi tyvärr upphöra med verksamheten på  
Vårdcentralen Bohus den 31 december 2010. Det känns mycket tråkigt och vi är 
medvetna om att det kan medföra problem för dig som patient. Vi vill här informera 
dig om vad som kommer att hända och hur du kan gå tillväga. 

Vad händer nu?
Du får ett erbjudande i början januari 2011 från VG Primärvård i Västra Götalands- 
regionen att lista dig på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.  
Är du nöjd med det erbjudandet behöver du inte göra något.

Är du nöjd med oss hoppas vi att du stannar i Primärvården  
Södra Bohuslän...
Du är mycket välkommen att lista dig på någon av våra vårdcentraler nära dig.  
I Ale ligger Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda och i Kungälv har vi vårdcentralerna  
Nordmanna och Solgärde.

... i så fall gör du så här:
Via vår webbplats – www.vgregion.se/pvsb – kan du skicka in en intresseanmälan så får du 
hem en listningsblankett. Har du e-legitimation kan du lista dig på www.1177.se/vgregion 
Du kan också ringa den aktuella vårdcentralen eller komma in till oss så hjälper vi dig.

Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda, tfn: 0303-33 19 40 
Vårdcentralen Nordmanna, tfn: 0303-989 13 
Vårdcentralen Solgärde, tfn: 0303-989 30

Primärvården Södra Bohuslän  
Det självklara valet – nu och i framtiden.
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