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Ursviksdagen 19 maj
19 maj gick vårt traditionsenliga event Ursviksdagen av stapeln. Vi 
hade återigen tur med vädret och ungefär 1000 personer kom för 
att mingla och titta på byggherrarnas bostäder och kommunens 
och markägarnas planer med området och inte minst titta på bar-
nen som uppträdde.
 Det fanns också andra företag på plats den här dagen och som
vanligt aktiviteter för både stora och små; trädgårdsrådgivning, 
barnens trädgårdsskola och Hornbach som lät alla som ville bygga 
fågelholkar. James trädgårdscafé serverade sina goda hamburgare 
och barn från Älvkvarnsskolan sjöng vårsånger och ordnade lop-
pis, fiskdamm och café. Det var dans, musik och teater från scenen 
och vi hade också ett spännade och kul lådbilsrace med ekipage 
byggda av barn i området ihop med NCC. Bilder från Ursviksdagen 
finns på ursvik.se.
 Har du några synpunkter eller förslag för nästkommande år är 
vi glada att få ta del av det. Maila oss eller kommentera via webben. 

Digital modell
Nu är vi äntligen färdiga med vår digitala modell där du kan se 
området växa fram till 2025. Du kan välja mellan årtal och infor-
mation som t.ex. bebyggelse, service och kommunikationer. En 
liten reservation: det kan komma att bli vissa ändringar i det som 
redovisas. Modellen finns på ursvik.se. 

Tillgänglighetsslingan i naturreservatet invigd.
Sundbybergs stad har byggt en tillgänglighetsslinga i Igelbäckens 

naturreservat för att göra reservatet tillgängligt för fler. Slingan 
är utmärkt med symbolen för rullstolsled och löper genom några 
av de vackraste miljöerna i reservatet. Längden är ca en kilometer 
lång och går under Krutbanan, igenom Nötbacken (vår vackra 
hassellund), ut över de öppna markerna, över Igelbäcken, förbi 
en hage där Highland Cattle betar sommartid, tillbaka över Igel-
bäcken, genom skogen och tillbaka. Två rastplatser med nya fina 
bord och bänkar finns utefter slingan. På ursvik.se finns bilder från 
invigningen och en karta över slingan.

Samtal om Ursviks västra delar  
Nu är programarbetet för sista delområdet i Ursvik i full gång. 
Det kommer att bli en mer stadsmässig del av Ursvik med både 
tvärbana och ett torg. Där marknaden tillåter blir det lokaler i 
gatuplan för handel och service som bidrar till en levande gata 
och känsla av stad. När det kommer till förväntningar om stadens 
innehåll är det du som medborgare som är expert. Därför hålls två 
möten i höst om stadsmässiga kvaliteter. Mer information om pro-
grammet och mötena kommer inom kort på sundbyberg.se och 
ursvik.se. Håll utkik! Du kan redan nu anmäla ditt deltagarintresse 
till dialog.ursvik@sundbyberg.se 

Trafikmöte
Sundbybergs stad välkomnar alla boende i Ursvik till ett trafikmöte 
den 4 september kl 17.30 på Enköpingsvägen 126B (gamla mässen, 
se skylt Stora Ursvik KB).

SKB 
SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, 
planerar 147 kooperativa lägenheter söder om 
Ursviks holme. Kvarteren heter Arrendatorn och 
Kronogården. Byggstarten är något framskjuten 
och beräknas till hösten. 

Spadtag för Riksbyggen och brf Gläntan
Officiellt spadtag togs för Riksbyggens bostäder 
i början på juni även om bygget redan startat. 
Försäljning pågår med första inflyttning 2014. 
Välkommen till visningsboden som nu står i kors-
ningen Ladugårdsgatan/Skrivargatan i anslutning 
till Riksbyggens andra kvarter i Ursvik. Läs mer och 
kontakta gärna vår mäklare via länken nedan.

Förvaltaren, fortsatt inflyttning och seniorboende
Till Förvaltarens hus kommer fler Ursviksbor flytta in 
i 35 lägenheter i mitten på juni. Samtidigt fortsätter 
bygget av 18 nya hyresrätter för senior-boende spe-
ciellt för dig som är 65+ och med inflyttning mitten 
av augusti 2014. Du som är 65+ kan registrera dig 
för en köplats på Förvaltarens webbplats eller ringa 
kundtjänsten på 08-706 90 00. 

NCC - Ursviks holme, Ursviks Höjd och Ursviks allé
Längs Marieborgsgatan planerar NCC 25 fina bo-

stadsrätter som får ett fantastiskt läge med balkong 
eller uteplats. Försäljning pågår och inflyttning är 
planerad till hösten 2014. På Ursviks Höjd säljer NCC 
18 tomter som förmedlas av Svensk Fastighetsför-
medling i Solna. Utöver det finns ett stadsradhus 
kvar till försäljning på Ursviks allé. 

HSB
HSBs första etapp i Ursvik, HSB brf Klingan, är fär-
digställd och inflyttad. Intill Klingan på Oxenstiernas 
Allé bygger HSB nästa etapp, HSB brf Musketören, 
ett femvåningshus med ca 69 lägenheter. De börjar 
säljas i september 2013 och inflyttning är preliminärt 
planerad till hösten 2015. Gör din intresseanmälan 
redan nu på HSBs hemsida så får du inbjudan till 
säljstarten. 

Lindbäcks boende – Hjortronstället
Även i Lindbäcks bostäder kommer nya Ursviks-
grannar i slutet av juni och i augusti kommer ytterli-
gare inflyttning ske i 62 lägenheter på Oxenstiernas 
allé och Skördegatan. Försäljning av den andra 
etappen med 50 lägenheter pågår. Där är inflyttning 
i början på 2014. 
 I oktober flyttar Svenska Kyrkan in i Lindbäcks 
lokaler på Stallgatan med sin verksamhet, bl.a. 
öppen förskola. 

Trivselhus 
Trivselhus är en ny aktör i Ursvik som har startat 
markarbeten för att kunna bygga 7 stycken fri-
stående villor vid Forskningsringen intill HSB´s 
bostäder. De exklusivt inredda villorna kommer att 
vara inflyttningsklara under mitten/slutet av 2014 
och börja säljas sommaren 2013. Kontakta Charlotta 
Sabel 08-54 54 70 39 för mer information.

Ikano Bostad, Kaffestugan och Tehuset
I brf Kaffestugan, som ligger vid Oxenstiernas Allé, 
pågår försäljningen och intresset är stort, speciellt 
för de små lägenheterna som nu är slut. I september 
är det säljstart för nästa etapp, brf Tehuset, 83 nya 
yteffektiva lägenheter bestående av 1-4 rum och kök 
däribland de mycket populära minitvåorna. Anmäl 
ditt intresse redan nu så får du mer information och 
blir inbjuden till säljstarten.
 I brf Blåsippan vid Milstensvägen har inflytt-
ningarna påbörjats. Här finns endast två fyrarums-
lägenheter kvar. Kontakta Ikanos mäklare om du är 
intresserad av att få en visning. Mer information och 
kontaktuppgifter hittar du på Ikano Bostads webb-
plats.

Trevlig sommar!
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