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BOHUS. I fredags var det 
dukat till födelsedags-
kalas i Bohus centrum.

Loyds Apoteks kund-
klubb firade 1 år.

Kunderna bjöds på 
fika, delades ut goodie-
bags och arrangerades 
tävlingar i butiken.

Jubileet lockade en hel del 
besökare, många av dem är 
återkommande kunder. Britt 
Nilvant har bott på orten se-
dan 1966 och är glad över att 
det finns ett apotek på hem-
maplan.

– Det är vi tacksamma för. 
Bohus har blivit utarmat på 
det mesta. Annat var det när 
vi flyttade hit, då fanns det 
diverse fackhandel och olika 
matbutiker att välja bland.

– Apoteket fyller en viktig 
funktion, framförallt för den 
äldre generationen som inte 
har tillgång till bil och som 
inte transporterar sig så lätt. 
När det gäller annan typ av 
service får vi bohusbor ta oss 

till Surte, Nödinge eller till 
Kungälv, säger Britt.

Jocelyn Hoang arbetar 
som hudterapeut på Loyds 
Apotek i Bohus. Hon bekräf-
tar den bild som Britt Nil-
vant ger.

– Jo, det är väldigt många 
som uppskattar att vi har 
verksamhet här i centrum-
huset. När apoteket låg nere 
under en period protestera-
de invånarna och det kan jag 
förstå.

Egenvård
Loyds Apotek har speciali-
serat sig på hud- och värka-
nalyser. Något som givit en 
väldigt bra respons.

– Det innebär inte att vi 
tar över läkarens roll, utan 
det handlar snarare om hjälp 
med egenvård för kunden.

Vad bör man tänka på 
nu när sommaren är här 
och solen lyser från en 
klarblå himmel?

– Barn under ett år ska 
inte vistas direkt i solen, de 
har inte hunnit utveckla nå-
got naturligt skydd. Det är 
skugga eller kläder som gäl-
ler. Glöm inte solhatten!

– Barn ska ha solskydds-
faktor 30-50 beroende på 
var i landet eller världen de 
befinner sig. Applicera rik-
liga mängder, ett ordentligt 
skydd vid upprepade tillfäl-
len.

Något annat råd att 
dela med dig av?

– Att vi bör undvika solen 
när den är som starkast, mel-
lan klockan 12 och 15.

Britt Nilvant kom till 1-årskalaset på Loyds Apotek i Bohus och firade tillsammans med hudterapeut Jocelyn Hoang.

– Apoteket uppskattas av ortsborna
Födelsedagsfirande i Bohus
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Glasscafé
NU ÖPPNAR VI ÄLVÄNGENS ENDA

KULGLASS  
I BÄGARE  
ELLER RÅN!
 MYS UNDER FILTEN I  
VÅR SERVERING

PRALINER • NÄRODLAT • TE
CHOKLAD • KAFFE • OLJOR 
& VINÄGER I LÖSVIKT

KAFFE PÅ

FÄRSKA

BÖNOR!

Tel: 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag  8-21
Midsommarafton  8-16
Midsommardag  9-21
Söndag  9-21

GLAD 
MIDSOMMAR

Vårt fantastiska 
damlag hjälper  
er att packa 
varor, torsdag  
samt på 
Midsommarafton.

HANDLA FÖR:
100 KRONOR FÅ 1 KG POTATIS, 
200 OCH FÅ 2 KG POTATIS. 
GÄLLER UPP TILL 1000 KR OCH 10 KG.

HANDLA FÖR:
1000 KR FÅ 1 LITER JORDGUBBAR,   
1500 KR FÅ 2 LITER JORDGUBBAR.
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Inte narkotikapåverkade
ALAFORS. Polisens 
utredning om skottdra-
mat i Alafors som med-
förde att en 41-åring 
sköts ihjäl fortsätter.

Än så länge ligger 
locket på, men fakta 
har börjat sippra ut.

Enligt uppgift till 
tidningen ska de båda 
männen inte ha varit 
narkotikapåverkade.

Det som är tydligast från 
den dramatiska händelsen 
på Skyttelvägen i Alafors är 
att det mesta fortfarande är 
oklart. Före midnatt larmar 
någon polisen om en miss-
tänkt skottlossning. Var den 
ska ha ägt rum vet ingen 
och några spår av vare sig 
skjutvapen eller tomhylsor 
har inte påträffats. 

Tjugo minuter efter 
midnatt är polisen på plats i 
Alafors och flera närboende 
hör återigen en skottloss-

ning. Det är polisen som 
har öppnat eld mot två män 
som ska ha attackerat dem 
med yxa och ett baseballträ.

Enligt säkra uppgifter 
till tidningen ska polisen 
ha skjutit hela sju skott. 
Det är bekräftat i polisens 
egen dokumentation. Hur 
många skott som träffar 
den avlidne har inte klar-
lagts, inte heller var skotten 
träffade. Vad som motivera-
de sju skott kommer polisen 
få besvara när utredningen 
presenteras. När detta sker 
är fortfarande inte känt.

Besvärande fakta är ock-
så att männen inte själva ska 
ha haft några skjutvapen. 
Det ska heller inte finnas 
stöd i utredningen för att 
männen ska ha varit narko-
tikapåverkade – än så länge.

Var polisens agerande 
motiverat eller ett misstag 
till följd av ett skenande an-
drenalin?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

TEXT & BILD
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– Ny fakta om skotten i Alafors

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


