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APOTEK 1 PÅ GRESSVIK TORG:

LEGGER VEKT PÅ 
PERSONLIG SERVICE 
-Tilhørighet er viktig, 
enten det gjelder lokalt i 
idrettsforeningen eller til 
lokalsamfunnet. Apotek 1 
på Gressvik torg har mange 
faste kunder, og vi legger 
vekt på nærhet og personlig 
service. Her ønsker vi å bidra 
til at våre kunder tar vare på 
egen helse, forteller apoteker 
Anne Cecilie Mikkelsen.
TEKST: ØIVIND KARLSEN
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A poteket feiret 125 års jubileum i 
� or, men har vært på Gressvik torg 
siden 1990. Apoteket er et popu-
lært apotek. De ansatte har travle 

dager, og gjennom coronatiden har det ikke 
blitt mindre å gjøre.

CORONA
-Vi merket en endring i mars. Mange 
trodde at samfunnet skulle stenges ned, 
så det gikk unna på smertestillende, 
håndsprit og temperaturmålere. Nå har 
det blitt litt mer normale tilstander, men 
vi har fortsatt mye salg av corona-rela-
terte produkter. Logistikken og bestil-
lingsjobben var utfordrende en periode, 
fordi produsentene var tomme for enkelte 
produkter og transporten på tvers av 
grenser var vanskelig.

INFLUENSAVAKSINE
-Denne høsten har vi hatt stor pågang til 
vår drop-in for kunder som vil vaksinere 
seg mot in� uensa. Hos oss kan man bare 
komme inn, så ordner vi med resept og 
setter vaksinen, men frem til 1.desember 
gjelder dette bare for de som er i risiko-
gruppen; over 65 år eller prioritert gruppe 
ut fra gjeldene liste fra FHI. Apotek er ikke 
en del av det o� entlig � nansierte tilbudet, så 
kundene må betale for vaksinen og resepten 

selv. Uansett har 
mange funnet veien hit for en vaksine, sier 
Anne Cecilie Mikkelsen.

JULEGAVER
Det stunder mot jul, og også apoteket på 
Gresvik torg forbereder seg på julehandel. 

Julekampanjen er spikret.
-Det har blitt slik at � ere kjøper våre 

kroppsprodukter, kremer og varer som går 
an å gi bort til jul. De � este har nok av ting, 
så da kan det være hyggelig å få noe som kan 
brukes; enten spises eller velværeprodukter 

til kropp. Uansett er det mye man kan 
kjøpe på et apotek, ikke bare medisiner og 
vitaminer. 

Apotek 1 på Gressvik leverer også alle lege-
midler til hjemmesykepleien, bofellesskap 
og instutisjoner i Onsøy som følge av anbud 
med Fredrikstad kommune.  I tillegg har 

apoteket også skipsmedisin for båter og 
ferger.

NÆRMILJØET
Anne Cecilie Mikkelsen er opptatt av 
nærmiljøet og setter pris på å være 
samarbeidspartner med Gresvik IF. 

-Jeg har spilt mye fotball selv opp 
gjennom årene. Kommer fra en liten 
øy utenfor Harstad, og var aktiv der 
gjennom hele barne-og ungdomstiden. 
Da jeg � yttet til Gressvik for 12 år siden 
ville jeg gjerne bidra. Barna mine er/var 
aktive i GIF, og jeg ble lagleder og trener 
i Gresvik idrettsforening for en lengre 
periode. Nå er jeg mer på dugnadssiden, 
samt samarbeidspartner og sponsor. Jeg 
mener det er viktig for en lokal bedrift å 
støtte opp i nærmiljøet og oppvoksende 

generasjon. Synes for øvrig det er en glede 
å være i Trondalen, det en � n samlingsplass 
for barn og unge! 

-Nå får vi bare håpe denne coronapande-
mien glir over, og at dette annerledesåret går 
over i historien - slik at unge og voksne kan 
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APOTEK 1 PÅ GRESSVIK TORG har mange faste kunder, og vi legger vekt på nærhet og 
personlig service, forteller apoteker Anne Cecilie Mikkelsen.

DET ER MYE MAN KAN KJØPE 
på et apotek, ikke bare medisiner 
og vitaminer, men her står apo-
teker Anne Cecilie Mikkelsen ved 
medisinhyllen.
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