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Efter över 30 år har veterinärkliniken i Näsum haft sitt sista patientbesök. Nu ska
allt krut läggas på mottagningen i Bromölla. ”Jag tycker att vi gjort en hel del bra
grejer för lokalmiljön här, det är vi stolta över”, säger Christopher Martinsen.

Veterinären i Näsum hade öppet för sista gången på tisdagen. Två mottagningar ska bli en och till hösten går flytten tvärs över Kristianstadsvägen i Bromölla till den nya anläggningen på
Åbylyckorna.
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Camilla Möller Stark i samtal med djurskötaren Gabriella Mårtensson.

Christian Larsson och Inge Andersson med labradoren Nelly,
som får tassen undersökt.

Sedan 1985 har djur behandlats i det röda timmerhuset.

Sista veterinärbesöket i Näsum
D
Näsum

et var här det började, konstaterar
han. I det röda
timmerhuset vid
Ivösjön, som blev veterinärmottagning 1985. Innan dess hade Christopher
och Lena Martinsen haft
sin praktik i den egna bostaden en bit bort.
– Det var svärfar som lät
flytta hit huset från Småland. Han hade båtbyggeri
och ramverkstad här, berättar veterinär Christopher Martinsen.

32 år har förflutit och på
tisdagen var det dags för
sista arbetsdagen i Näsum.
Bland patienterna syntes
den tioåriga labradoren
Nelly, som haltar på ena
benet.
– Hon är tosig i att jaga
bollar, men nu får hon lugna ner sig ett tag, säger
Inge Andersson.

I väntrummet sitter också
Camilla Möller Stark med
hunden Millymolly.
– Jag har haft många
djur som passerat här. Det

har blivit en slags vänskap
med de här veterinärerna,
säger matte.
Christopher Martinsen
berättar att beslutet att
lämna Näsum mognade
fram under hösten.
– Det är vemodigt, men
ett beslut som måste fattas. Allt har sin tid. Både
jag och Lena börjar närma
oss pensionen.
Under några år har de
parallellt drivit en veterinärmottagning i Bromölla
och det är där energin ska
läggas framöver.

– Då får vi se vad det blir
här. Kanske blir det ett
sommarhus, säger Christopher Martinsen och tittar ut mot Ivösjön.

minnena från framför allt
hund- och kattpatienterna
är många. En hel del kvällar och nätter har ägnats åt
att bistå när tikar ska valpa. Hundarnas matlust
har också genererat ingripanden.
– För många år sedan
när man hade kassettband
hade vi en cocker spaniel

här som ätit en hel kassett
med Pippi Långsstrumpmusik. Men det löste vi det
också.
Företaget har även genererat jobb genom åren. I
Näsum har det som mest
varit 14 anställda.
– Många av bygdens
människor har jobbat här
och vi har haft mycket
praoelever som vill bli veterinärer. Jag tycker vi har
gjort en hel del bra grejer
för lokalmiljön, det är vi
stolta över.
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”Det var svärfar som
lät flytta hit huset från
Småland. Han hade
båtbyggeri och ramverkstad här.”
ChrIstopher martINseN
veterinär

