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Hurra, nu är våra nya kollegor här 
Nu har vi blivit fler som vill ta hand om din häst och dig. Många av Er har redan

bokat tid för att träffa Veterinärerna Ingela Liwång och Henrietta Talts samt Maria

Laudon som är våra nyaste tillskott. Och vad vore en hästklinik utan några av

landets bästa djursjukvårdare, vår högt uppskattade Terese Lundqvist med team har

fått nya kollegor i Djursjukvårdare Lena Karlsson och Jörn Heggernes. Med ny kraft

kan vi erbjuda kvalitativ vård i rätt tid. 
  
God hovvård främjar för framtiden 
Talesättet ingen hov ingen häst är ju högst aktuellt, vi menar på att många av de

problem som våra patienter kommer till oss med är relaterade till hovvården. En

skicklig och intresserad hovslagare är din bästa investering. Brunmåla erbjuder god

hovvård och Martin Langner tar hand om din hästs hovar i samråd med Veterinär för

bästa resultat. Nu får Martin sällskap av Hovslagare Rose-Marie Clark som har

mångårig erfarenhet inom specialhovslageri samt att ta hand om den unga hästens

http://mailchi.mp/15d7eb08bf9d/nya-kollegor-p-brunmla-hstklinik?e=[UNIQID]


hovar. Boka tid idag, det är en bra investering. 
  
En inspirerande höst 
Snart skickar vi ut inbjudan till höstens inspirerande föreläsning, vi har ett

spännande program och inspirerande talare. Ett litet intressant smakprov är att vår

egen husveterinär Johanna Almeren kommer att tala om hästen öga och hur man

kan förebygga skador. Vi kommer som vanligt bjuda på något gott att äta samt

möjlighet till lite shopping av några utvalda partners. 
  
Hållbar utveckling 
Tack vare vårt uppskattade samarbete med med. Vet Björn Nolting och Cosima von

Saldern får vi god insikt i veterinärvård på toppnivå, både Björn och Cosima tar

hand om hästar som tävlar i världsklass i samtliga discipliner. Alla våra veterinärer

är anslutna till ISELP en så kallad fortbildningsplattform för veterinärer.  Snart

åker Veterinär Emma Lindell och Johanna Alméren till paris för att fördjupa sina

kunskaper. Denna typ av fördjupning ger mycket kunskap in i den dagliga

verksamheten och väcker lusten till innovativa lösningar som i slutändan ger din

häst kvalitativ vård med snabb rehabilitering.
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