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OMSÄTTNING BEGÄRT PRIS

10 500 000 kr

BRANSCH

Butik



BESKRIVNING BUTIK

Unikt tillfälle att förvärva ett eget apotek. Stabilt
apotek i en kommun som växer. Apoteket har
goda tillväxtmöjligheter med rätt ägare.

 

Att äga och driva ett eget apotek  

  

Apoteksgruppen har en gemensam serviceorganisation. Det innebär att du får

samma fördelar som i en integrerad kedja.   

  

Serviceorganisationen hjälper bland annat till med att förhandla fram avtal och

kampanjerbjudanden med leverantörer och distributörer, ta fram säljdrivande och

varumärkesbyggande marknadsföring, ordna IT-system och support i tekniska

frågor, stötta dig i ekonomiska frågor, kvalitetssäkra processer i drift samt att

erbjuda kompetensutveckling för ägare och medarbetare.   

  

Apoteket Älgen ligger i Norrskensgallerian i Gällivare Centrum.   

  

Gällivare kommun har nära 18 000 invånare. Här bor man nära till arbete, service,

skolor och natur. Gällivare har vintrar som bjuder på rikligt med snö och skidorten

Dundret ligger alldeles intill.   

  

Tågstationen ligger strax intill centrum och �yget �nns 8 km från Centrum. Varje

dag går en buss till Luleå från tågstationen.   

  

Gällivare är mitt i en enorm samhällsomvandling. Malmberget är under avveckling

och �yttas till Gällivare. Kunskapshuset (skola) blev klart 2020. Skolan ligger i

Centrum.   

  

Gällivare byggs i takt med att områden i Malmberget avvecklas. En stor

samhällsomvandling sker till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000

nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella

lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.   

  

LKAB har presenterat den största satsningen i bolagets historia. Gällivare blir den

första platsen i världen där man producerar koldioxidfri järnsvamp. Investeringen

innebär upp till 3 000 nya arbetstillfällen under en 20 års period.   

  

Apoteket har med andra ord en god prognos för fortsatt god försäljning och

utveckling.  

  

Två verksamheter ger goda utvecklingsmöjligheter  

Apoteket har nyligen (maj 2020) investerat i en LPG maskin (bindvävsmassage).   

Rummet har en stor spegel med massagebänk för mottagning av kunder.   

  

LPG behandling används mer och mer innan och efter operationer för att få bättre

läkning samt som smärtbehandling. Området är mycket stort och med rätt fortsatt

utbildning kan verksamheten utvecklas. I USA är maskinen godkänd av

motsvarigheten till vårt läkemedelsverk. Idag erbjuder vi kunder bindvävsmassage

och ansiktsbehandling.   



  

Bokning sker via bokadirekt.se  

Apoteket Älgen erbjuder också öron håltagning.   

  

Ombyggd lokal – ny inredning  

  

Apoteket har under åren 2016 – 2021 successivt byggts om och förändrads.   

  

Apoteket har cirka 33 moduler för egenvård.  

  

Anledning till försäljning:  

Sjukdom är orsaken till försäljning. 

BEKVÄMLIGHETER   Dusch   Kök/pentry   Omklädningsrum

  Skyltfönster   Tvättservice   WC

EKONOMI PRIS: 10 500 000 kr

UTFÖRANDE FÖRETAGSNAMN: Apoteksgruppen i Gällivare NR 1 AB

BRANSCH: Butik

VERKSAMHET: Apoteket bedriver sedvanlig apoteksverksamhet samt utför LPG

behandlingar och öronhåltagning. Apoteket måste bemannas med yrkesgruppen

farmaceuter.

OMGIVNING OMGIVNING/NATUR: Gällivare centrum ligger alldeles intill Skidorten Dundret.

FÖRETAG I NÄRHETEN: Apoteket ligger i gallerian i centrum. I gallerian �nns

bland annat Coop, Synsam, Inter�ora, Dressman, Kicks, Lindex, Tommys frisering,

Intersport, Re-Form, El-Giganten samt Café Allemans.

PARKERINGSMÖJLIGHETER/GARAGE: Parkering �nns runt centrum

NÄRSERVICE: Skola, restauranger, snabbmat och systembolag

SKYLTLÄGE: 4 stora fönster ut mot gågatan.

VÄGBESKRIVNING: Norskensgallerian Gällivare Centrum

KOMMUNIKATIONER Buss, bil, tågstation









KONTAKTUPPGIFTER

Apoteksgruppen i Gällivare Nr 1 AB

STORGATAN 15 0TR

98231 Gällivare

CG
Namn: Cathrine Granath

Mail: cathrine.granath@apoteksgruppen.se

mailto:cathrine.granath@apoteksgruppen.se

