
der de kunder som kommer 
hit, men som egentligen ska 
till Alafors. En del tar näm-
ligen fel. Det är ömsesidigt 

och vi har en bra relation. 
Det fi nns utrymme för båda 
klinikerna, avslutar Mikael 
Svedberg.
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NÖDINGE. Ale Djurklinik 
expanderar.

Hästavdelningen har 
haft en mycket positiv 
utveckling och det har 
skett en utökning både 
lokal- och personalmäs-
sigt.

– Under 2014-15 
planerar vi att fortsätta 
vår utbyggnad för att 
äntligen komplettera 
smådjurskliniken med 
ny operationsavdelning 
och foderbutik, säger 
Lotta Månsby.

Ale Djurklinik etablerade sig 
i Nödinge 1991. 1994 blev 
det mottagning för såväl häst 
som smådjur. Tre år senare 
brann klinikbyggnaden ner 
och 1998 var den nuvarande 
byggnaden färdigställd. Den 
innehåller poliklinikrum, 
operation och ultraljud/
röntgen för smådjur samt 
poliklinikrum och röntgen 
för häst. 2001 komplettera-
des fastigheten med opera-
tion och ett stationärstall för 
häst, 2011 med ridhus.

– 2004 ville vi utvidga så-
väl häst som smådjur med en 
nybyggnation, men bygglo-
vet överklagades upp till re-
geringsrätten och det tog sju 
år innan bygglovet var klart. 
Vår smådjurspersonal som 
ville utveckla verksamheten 
valde att hoppa av och delta i 
nystarten av AleVeterinären. 
Veterinär Erika Rask drev 
smådjursavdelningen i egen 
regi från 2010, men från 
och med i fjol är den åter i 

Ale Djurkliniks regi, berättar 
Lotta Månsby.

– Tillströmningen av 
smådjurspatienter har varit 
mycket god under legitime-
rade djursjukskötare Karin 
Palmqvists ledning. Vi har 
återknutit kontakten med 
smådjursspecialisterna Jan 
Arosenius (hud/medicin) 
och Freddy Wegelius (ki-
rurgi) samt de erfarna små-
djursveterinärerna Kristina 
Ghosal och Liza Bidner.

Stor kompetens
Ale Djurklinik har idag 18 
anställda personer (veterinä-
rer, djursjukskötare, djurvår-
dare och reception) samt yt-
terligare sju veterinärer och 
fyra hovslagare som arbetar 
på konsultbasis.

– När det gäller häst så 
fungerar hela Västsveri-
ge och Sydnorge som vårt 
upptagningsområde. ATG:s 
hästklinik i Åby lades ner vid 
årsskiftet och det har inne-

burit mer arbete för oss, för-
klarar Mikael Svedberg.

– Vi har utvecklat stor 
kompetens avseende akuta 
sjukdomstillstånd på häst. 
Tyngdpunkten på vår klinik 
ligger annars på undersök-
ning av halta hästar och hov-
sjukdomar. Vi har köpt ny 
röntgen vilket innebär en in-
vestering på cirka en miljon 
kronor. I röntgen genomgår 
hästarna fullständig hals-, 
rygg- och bäckenundersök-
ningar. Vi har också ambu-
lerande veterinärer som åker 
runt i en mobil ”miniklinik” 
utrustad med bland annat 
röntgen och ultraljud, säger 
Svedberg och tillägger att 
Ale Djurklinik utför opera-
tioner med avancerad artro-
skopi på häst sedan 13 år.

– Eftersom många hästä-
gare har smådjur tar vi hand 
om dem också. Vi har själva 
30 år i branschen, är djurä-
gare, och kan sätta oss in i 
kundens situation. Många 

smådjurskliniker har på se-
nare tid blivit uppköpta av 
riskkapitalbolag. Eftersom 
prissättningen har skjutit 
i höjden på dessa kliniker 
ökar efterfrågan hos oss. 
Det handlar inte om att vi 
dumpar priserna, däremot 
försöker vi anpassa behand-
lingarna efter djurägarens 
ekonomiska förmåga och 
djurens behov, säger Mikael 
Svedberg.

Familjärt
Lotta Månsby lyfter fram en 
annan viktig aspekt i sam-
manhanget.

– Till skillnad från de sto-
ra kedjorna så blir det mer 
personligt och familjärt på 
ett sådant här ställe. Kunder-
na lär känna oss, det är sam-
ma personal som de träffar 
när de återvänder hit.

Har ni något samarbete 
med AleVeterinären?

– Inte mer än att vi vägle-

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Verksamheten i Nödinge växer

Personlig klinik för 
stora och små djur

Kristina Ghosal och Karin Palmqvist på smådjursavdelningen tar 
hand om hunden Chili. Mikael och Lotta Månsby är grundare och ägare till Ale Djurklinik i Nödinge.

ÄLVÄNGEN. Återhämt-
ningen för svensk eko-
nomi går långsamt och 
lågkonjunkturen för 
framför allt exportind-
ustrin biter sig fast.

Det har fått konse-
kvenser för Brogren 
Industries i Älvängen.

Tio tjänstemän 
har nyligen varslats 
om uppsägning och 
personalstyrkan som 
var över 100 anställda 
kommer snart vara 
nere i 60.

Slutet på 2013 blev inte 
vad företagsledningen på 
Brogren Industries hopp-
ats på. En kraftigt minskad 
orderingång och en prog-
nos för ett ännu tuffare 
2014 har fått företaget att 
vidta åtgärder. Alla kostna-
der ses över och personal-
styrkan anpassas till mark-
nadsläget.

– Osäkerheten är stor 
just nu. Beslutstiderna är 

väldigt korta, men våra 
första prognoser för 2015 
visar på en trolig ökning 
och vår självklara målsätt-
ning är att nå upp till tidi-
gare volymer inom en snar 
framtid, säger vd Börje An-
dermård.

Brogren Industries le-
vererar komponenter till 
framför allt energifram-
ställning med hjälp av 
gasturbiner. Nedgången i 
världsekonomin medför-
de minskade investeringar 
inom detta område. Sam-
tidigt har företaget certi-
fi erat sig och blivit en av 
få svenska leverantörer till 
fl ygindustrin. Detta af-
färsområde har en enorm 
potential när framtidens 
fl ygmotorer ska tillverkas.

– Det ser ut att ta rejäl 
fart 2015 och det gäller att 
hitta en stabilitet fram till 
dess, säger Andermård.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brogren Industries är hårt drabbat av lågkonjunkturen och per-
sonalstyrkan har gått från 100 till 60.

Brogren Industries 
tvingas banta
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Cecilia o Helen

Göteborgsvägen 80, Älvängen, Tel 0303-746674 
månd- fred 10-18 lörd 10-14 www.alvangensgarn.se

20% 
rabatt 
på alla Gardiner 
och Gardinkappor  
t.o.m. 19 april.  

Nya Mönsterkataloger 
från Drops 10:-

NYA VÅRGARDINER

VÅRNYTT 

ÄVEN BLAND 

VÅRA  

GARNER!

MÅNGA  

NYHETER!


