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Det senaste halvåret har varit mycket speciellt på många sätt och vi har alla fått anpassa oss 
själva och vår vardag till det nya. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi på Svedea 
fått vara med om nya upplevelser tillsammans med er och era medlemmar; virtuella promenader, 
utställningar online och föreläsningar på distans. Under de senaste veckorna har även några 
utställningar kunnat hållas och vi är väldigt glada att ha fått vara en del av evenemangen.  
 
Vi önskar er en fin höst och hoppas att ni, precis som vi, håller ut och att vi snart kan ses ”ute på 
fältet” igen. Till dess, ta hand om er!

Marknadsföring 

Vi hjälper er gärna med relevanta texter och material till era sociala medier. Klicka bara på 
bilderna eller använd länksamlingen på sista sidan. Behöver ni hjälp med texter eller artiklar till 
er medlemstidning, så maila gärna. Då ser vi till att få ihop något riktigt bra och relevant för just 
er klubb.

Höstnyheter från 
vännerna på Svedea

Svedea.se/hundförsäkring

Ta hand           
  om er!

Mitt namn är Marlene Edvinsson och jag är Svedeas ombud för hund- 
och kattförsäkringar. Du är alltid välkommen att kontakta mig om vill ha 
ett bra försäkringsskydd för dina djur!

072-083 95 02  |   marlene.edvinsson@svedea.se

Hej!
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Hund och 
hundproblem

Hundar och  
tänder

Motion för 
hundar

Visste du att

Ni som klubb också har ett personligt ombud. Marlene Edvinsson finns alltid till hand för era 
medlemmar. Tveka aldrig att höra av dig om du känner för att prata hundfrågor, undrar något 
eller behöver hjälp. Jag finns ett telefonsamtal eller mejl bort och återkommer så fort jag kan om 
du inte får tag i mig.

Med vänliga hälsningar,

Charlotta Bryskhe

Ombudsansvarig Djurförsäkring

072-083 25 59, charlotta.bryskhe@svedea.se

Hund och hudproblem

https://www.svedea.se/hundforsakring/hund-och-hudproblem

Hundar och tänder

https://www.svedea.se/hundforsakring/hundens-tander

Motion för hundar

https://www.svedea.se/hundforsakring/hund-och-motion

Länk till vår hemsida

https://www.svedea.se/hundforsakring 

https://www.svedea.se/hundforsakring/hund-och-hudproblem
https://www.svedea.se/hundforsakring/hundens-tander
https://www.svedea.se/hundforsakring/hund-och-motion

