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När Apoteket stängde i 
Bohus Centrum i början av 

2000-talet var uppgivenhe-
ten stor i den södra kom-
mundelen. Det skulle dröja 
nästan tio år innan service-
funktionen var tillbaka igen. 
I december förra året öpp-
nade DocMorris landets 47:e 
enhet just i Bohus.

– Det var efterlängtat. Vi 
är jätteglada över att ha fått 
tillbaka ett apotek i centrum. 
Det betyder otroligt mycket, 
säger Jörgen och Leila 
Björk som lät sig väl smaka 
av den födelsedagsfika som 
serverades.

– Vi passade på att handla 
när vi ändå var här. Lite 
droger behöver man ha, 
skrattar Jörgen. 

I slutet av november gick 
ett pressmeddelande ut om 
att DocMorris tagit beslut 
om att stänga 16 apotek, 
som inte utvecklats på det 
sätt som bolaget hade hop-
pats på. DocMorris fortsät-
ter emellertid sin expansion 
och kommer redan under 

januari/februari nästa år att 
öppna åtta nya apotek.

– När vi fick höra om 
apotekskedjans nedlägg-
ningsplaner var vi oroliga för 
att enheten i Bohus skulle 
omfattas av beslutet. Tack 
och lov var så inte fallet, säger 
Jörgen Björk vilket Monica 
Olsson också bekräftar.

– Nej, något överhäng-
ande hot om nedläggning 
finns inte i dagsläget. I 
slutändan är det alltid ekono-
min som styr och det gäller 

att skapa en lönsam verksam-
het.

Nyhetens behag till trots 
så har allt inte varit rosen-
rött för DocMorris Apotek i 
Bohus. Vägbygget har natur-
ligtvis skrämt en del kunder 
på flykten.

– Vi har många trogna 
kunder, men vi har inte 
kunnat marknadsföra oss 
mot andra sidan älven på det 
sätt som vi hade kunnat göra 
om broförbindelsen fungerat 
optimalt. Vägprojektet gör 

det komplicerat att ta sig till 
centrumfastigheten och det 
märker vi givetvis av, säger 
Monica Olsson.

Satsningen på hudvårds-
träffar har varit uppskattade 
och kommer att fortsätta 
under nästa år.

– Vi försöker på olika sätt 
skapa aktivitet i butiken. Ett 
annat lyckat koncept har varit 
”Veckans vara” där vi pris-
sänker en produkt med 40 
%. Många kunder kommer 
in och efterfrågar just den 

varan, förklarar Angelica 
Berg, diplomerad och auk-
toriserad hudterapeut.

1-årskalaset fick också 
den respons som apoteksled-
ningen hade hoppats på. Det 
var strykande åtgång på prin-
sesstårtan.

– Sedan passar vi på att 
dela ut en liten present till 
kunderna. En tidig julklapp 
helt enkelt, avslutar Angelica 
Berg.

1-årsfirande med kaffe och tårta
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Leila och Jörgen Björk från Bohus är glada över att apoteket finns på nära håll. I torsdags gästade de DocMorris, som firade 
sin 1-årsdag genom att bjuda alla kunder på kaffe och tårta.

Angelica Berg och hennes 
kollegor på DocMorris 
Apotek i Bohus delade ut en 
julklapp till de kunder som 
uträttade sina apoteksären-
den i samband med torsda-
gens 1-årsjubileum.

BOHUS. I torsdags var det 1-årskalas hos Doc-
Morris Apotek i Bohus.

Födelsedagen firades med kaffe och tårta plus 
att de första apotekskunderna fick en liten jul-
klapp.

– Glädjen över att vi finns i centrum är fortfa-
rande stor bland ortsborna, säger apotekschef 
Monica Olsson.
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