
Brunmåla Hästpraktik blir klinik  
– öppnar nybyggd anläggning om 700 kvm 
 
I oktober står bygget av nya Brunmåla klart – över 700 kvm 

toppmodern hästklinik med bl.a. fullt utrustad operations-

avdelning. I och med nyöppnandet går Brunmåla från att vara 

praktik till att bli en av Sveriges modernaste hästkliniker.  

 
Brunmåla Hästklinik nyöppnar med fullt utrustad operationsavdelning i 
helt nybyggd anläggning. I samband med byggets färdigställande den  
8 oktober blir den tidigare praktiken också klinik. 
 
– Att vi nu tar steget och blir en fullskalig hästklinik är det naturliga 
steget efter nästan tio år som en av Sveriges bästa praktiker, säger 
Caroline Brunstedt, vd Brunmåla Hästklinik. Nu kan vi hjälpa ännu fler 
hästar, både vid skador och med förebyggande vård. 
 
Brunmåla omfattar totalt fem hektar. Huvudbyggnaden om drygt  
700 kvm rymmer operationssal, fyra rymliga behandlingsrum, stort 
röntgenrum med direktdigital röntgen. Sedan tidigare finns eget stall, 
ridhus, stall, gästboxar och paddock. Brunmåla ligger i Såstaholm, 
Täby, på Frestavägen 6. 
 
Ny logotype 
I samband med omvandlingen från praktik till klinik får Brunmåla också 
en ny grafisk profil, framtagen av prisbelönta Ateljé Altmann, och ny 
hemsida. 
 
Välrenommerat team 
Brunmålas veterinärsteam består av internationellt erkända Dr.med.vet. 
Björn Nolting och Dr.med.vet. Cosima von Saldern tillsammans med de 
svenska veterinärerna Leg.vet. Ulrika Lagerquist, Leg.vet. Emma 
Lindell och Leg.vet. Håkan Ahlström. I teamet på Brunmåla ingår också 
djursjuksköterskor, djurvårdare, djurskötare och hovslagare. 
 
Brunmåla Hästklinik i korthet 
• specialiserade inom hoppning, dressyr och fälttävlan 
• grundades 2005 
• ägs och drivs av 32-åriga entreprenörssjälen Caroline Brunstedt 
• nya anläggningen är ritad av Draken Arkitektur och Sjuttio AB 
• Mark: 5 hektar, byggnad: drygt 700 kvm, varav 550 kvm är 
utredningshall 
 
Om Caroline Brunstedt 
32-åriga Caroline Brunstedt har gedigen bakgrund i branschen, är 
examinerad djursjuksköterska och har drivit eget stall med över 20 
hästar sedan 1994. Caroline är hästskötare i grunden och var 
tillsammans med sin syster Maria ett etablerat team på de stora 
hopptävlingarna i början av 2000-talet. 

Kontakt:  
vd Caroline Brunstedt, 
caroline@brunmala.se  
telefon 073-300 88 99  
 
Bilder:  
www.brunmala.se/press 
 

mailto:caroline@brunmala.se�
http://www.brunmala.se/press�

