
 
 

Sida 1 av 2 

Pressmeddelande 

Stockholm, 9 september 2014  

 

Nu öppnar AniCura ny toppmodern djurklinik i Kungsbacka  

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, öppnar en nybyggd och toppmodern 

djurklinik söder om Göteborg. Djurkliniken kommer att samarbeta nära Västra Djursjukhuset i Göteborg. 

Nyetableringen möter den ökande kundtillströmningen i området samt stärker AniCuras närvaro på 

Västkusten och i Göteborgsregionen. 

På AniCura Kungskliniken i Kungsbacka söder om Göteborg erbjuds högkvalitativ djursjukvård i välutrustade 

och nybyggda lokaler. Den nästan 800 kvadratmeter stora kliniken innefattar både moderna 

undersökningsrum som röntgen, ultraljud, eget laboratorium samt en stor operationsavdelning med två 

operationssalar och separat tandvårdsavdelning. För de fall som kräver vård eller utredning på djursjukhus 

finns AniCura Västra Djursjukhuset tillgängligt ca 15 minuters bilväg bort. 

Djurklinikens ordinarie veterinärer Josefin Hållbus, Sofia Honkavaara samt Emma Lindblad innehar alla 

specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Därutöver kommer även veterinärer från AniCura 

Västra Djursjukhuset, som auktoriserad ögonlysare Inger Carlsson, att vara tillgängliga på Kungsklinikens 

polikliniska mottagning. 

Kungskliniken har öppet för veterinärmedicinsk mottagning, rådgivning, HD-röntgen, vaccinationer, 

foderförsäljning och mycket annat som djurägare kan behöva till sina djur. 

”Vi har fått många förfrågningar under åren om etablering söder om staden och är glada att tillfredsställa 

behovet av en ny djurklinik. AniCura Kungskliniken kommer verka inom ett stort upptagningsområde och 

kommer att samarbeta med AniCura Västra Djursjukhuset i Göteborg”, säger Robert Cikota, veterinär och 

verksamhetschef Västra Djursjukhuset. 

”Det är fantastiskt roligt att bygga en toppmodern djurklinik helt från början. Vi ser fram emot en stark 

utveckling och möjlighet att erbjuda patienter och djurägare i södra Göteborg framtidens djursjukvård”, 

säger Peter Dahlberg, VD AniCura. 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura, +46 730 505 050 

Robert Cikota, verksamhetschef AniCura Västra Djursjukhuset, +46 707 172 256 

  

http://anicurakungskliniken.se/www.vastradjursjukhuset.se
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Om AniCura 

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som 

den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag det enda Nordiska djursjukvårds-

företaget med exklusivt fokus på sällskapsdjur. 

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. 

Företaget erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och 

vårdprodukter. 

Företaget består av flera av Nordens mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder 

djursjukvård på 60 orter och har över 1 000 anställda. AniCura tar årligen emot en halv miljon patienter 

och är en ledande utbildnings- och remissinstans. 

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, det svenska 

investmentbolaget Fidelio samt Nordic Capital. 

Mer information på www.anicuragroup.com 


