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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord 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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Det är vi som 
är Axelssons!
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BOHUS. April månad 
är för många tränings-
entusiaster lika med 
startskottet för årets 
utomhussäsong.

Ett snedtramp på 
löparbanan kan på ett 
ögonblick leda till en 
stukad vrist som behö-
ver kylas, en tackling 
på fotbollsplanen resul-
terar lätt i skrubbsår 
på armar eller ben.

– Vi har tagit fram 
en sportväska för att 
vi vet att den behövs. 
Vi har fyllt den med de 
nödvändigaste första 
hjälpen-produkterna 
som kylpåse, förband, 
sårtvätt och plåster, 
berättar Denny Björk, 
apotekare på Doc-
Morris.

En välkänd konsekvens 
av utesäsongen, förutom 
vårkänslor och frisk luft, 
är de träningsskador som 
grus- och gräsunderlag kan 
resultera i. Ett tio-tal fören-
ingar i Ale har av apoteks-
kedjan DocMorris erbjudits 
en sportväska för smidig 
omplåstring. Några klubbre-
presentanter fanns på plats i 
Bohus centrum i tisdags kväll 
för att få sina väskor.

– Vi är jättetacksamma! 
Det är produkter som vi 
kommer att ha nytta av i vår 
verksamhet, säger Ricardo 
Nascimento i Skepplanda 
BTK:s styrelse.

Detta är en landsövergri-
pande aktivitet som Doc-
Morris genomför. I Ale är det 
förutom SBTK bland annat 
Jennylunds Ridklubb, Ale 
IBF, Ale Aerobic & Dans-
studio och Ale Basket som 
fått erbjudande om en sport-
väska.

– Vi har valt ut fören-
ingar med olika inriktning. 
Gemensamt för klubbarna 
är att de bedriver ungdoms-
verksamhet, säger Denny 
Björk.

– Väskan är tålig och har 
många fack varför man kan 
komplettera med ytterligare 
produkter om så önskas. Den 
här kampanjen är ett sätt för 
DocMorris att lyfta fram sitt 
varumärke och samtidigt 
skapa en kontakt med det 
lokala föreningslivet, avslu-
tar Denny Björk.

Sportväska till föreningslivetSportväska till föreningslivet
– DocMorris erbjuder 
första hjälpen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Denny Björk, apotekare på DocMorris i Bohus, delar ut en 
sportväska till Ricardo Nascimento i Skepplanda BTK.

Denny Björk demonstrerar innehållet i sportväskan.

En singelolycka inträffade på Hålandavägen, vid Stommen, 
vid åtta-tiden på måndagsmorgonen. Föraren i personbilen 
tvingades väja för ett djur varpå fordonet fick sladd och 
gick rakt in i en stolpe. Föraren avfördes till sjukhus med 
okända skador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka i Hålanda

��������	
	��	�

�������	��

��� ����	�	�

�����


