
Apoteket Berguven i Karlstad utökar sina öppettider

Apoteket Berguven i Bergvikens köpcentrum i Karlstad utökar sina
öppettider. Från och med den 26 november kommer apoteket utöka
öppettiderna med 11 timmar varje vecka.

- Vi vill självklart ge så god service som möjligt till våra kunder och det känns
bra att vi nu kan hålla öppet ännu mer, säger Thony Björk
kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

Apotekets nya öppettider är alla vardagar 10.00 – 20.00, lördagar 10.00 –
18.00 och söndagar 10-18.

- Vi vill höja vår service till våra kunder och därför är vi mycket glada för att vi
nu kan utöka öppettiderna. Att vi kan göra det beror främst på att vi har infört
andra sätt att arbeta, säger Thony Björk.

Apoteket gör nu mycket för att öka sin service genom att utöka öppettiderna
och öppna nya apotek. Fram till 2008 kommer Apoteket AB att öppna 50 nya
Apoteket shop och utöka öppettiderna så mycket att det motsvarar cirka 20
nya apotek. Det rör sig om cirka 40 000 timmar utökat öppethållande mellan
2005 till 2008. Apoteket Berguvens utökade öppettider är en del i detta
arbete. Apoteket arbetar också med att korta kötiderna.

- Precis som alla andra vill vi ha nöjda kunder. Och det är därför vi nu satsar
mycket resurser och kraft för att ge en så bra service som möjligt, säger
Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket AB.
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Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i
centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av
kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900
apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv
anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver
folkhälsoarbete genom Hälsotorg, Hälsocoacher, Läkemedelsprofiler och
Vårdotek.


