
Vi växer
Enligt Statistiska Central Byrån (SCB) är ni nu cirka 
600 personer i Stora Ursvik (30 juni 2009) och av 
er är 31 % under 7 år. I Lilla Ursvik är ni cirka 800 
personer och här är andelen små barn inte lika hög – 
cirka 10% är under 7 år.

Vi bygger vidare i Ursvik
Norr om det nu inflyttade området ligger det som går 
under namnet 1B. Här har NCC under hösten sålt 9 
hus och släppt ytterligare 6 till försäljning. Dessa hus 
planeras vara färdiga för inflyttning till sommaren 2010.
 Väster om det område som redan flyttats in i förbe-
reder vi nu för två etapper som går under namnen 2A 
och 2C, den första delen i området med stadskaraktär,  
se www.ursvik.se.
 Just nu pågår utbyggnad av gator, VA och ledningar 
i området. Bland annat har den 70 KV luftledning som 
gått i området grävts ner i marken. Den byggnad med 
mönstrad betong som står längs E18/Enköpingsvägen 
är en omkopplingsstation för den ledningen. Arbetat 
med gator och ledningar i området kommer att pågå 
fram till sommaren 2010.

Förskolor 
I kvarteret Granatäpplet, norr om aktivitetsparken 
bygger Sundbybergs stad en förskola med 6 avdel-
ningar. Förskolan kommer att ligga i skogsbacken och 
både byggnaden och utemiljön utformas så att den ska 
samspela med miljön runtomkring. Förskolan blir ett 
lågenergihus med sedumtak. Inflyttningen är planerad 
till augusti 2010. För mer information se www.sundbyberg.se
 I Brotorp, nära motionsområdet, startar en kommunal 
förskola med fyra avdelningar i slutet av året.

Belyst anslutning till elljusspåret 
Anslutningen till elljusspåret från aktivitetsparken 
kommer att få belysning. Sundbybergs stad har just 
påbörjat arbetet och belysningen planeras vara klar i 
december. Den nya sträckningen går utanför den nya 
förskolegården.

Soligt kalas i Ursvik
Den 26 september var det kalas i Ursvik med tårta, 
Mulle och Clownen Blomman som trollade och
målade näsor på våra minsta Ursvikare. Helene Hell-
mark Knutsson, kommunstyrelsens ordförande hälsade 
välkommen och gratulerade Sundbybergs Stads 37 000 
invånare som flyttat in just i Ursvik.

Se det snöar – snart
Inför den stundande vintern är det viktigt att trottoarer 
och cykelbanor är fria och lättframkomliga för snöröj-
ningen, så vi får ett så trafiksäkert Ursvik som möjligt, 
både för cyklister, gångtrafikanter och bilister.

Välkommen till öppet hus
Den 25 november mellan klockan 16.00 – 19.00 har 
vi öppet hus i Stora Ursvik. Då har du möjlighet att 
träffa oss som jobbar i projektet, ställa frågor och vi 
kan berätta om det som är på gång. Adressen är Gamla 
Enköpingsvägen 126 B. Välkommen!

Hur vill du få nästa nyhetsbrev?
Det här nyhetsbrevet kan du få som vanligt brev eller 
elektroniskt. Mejla till info@ursvik-kb.se om du vill ha 
nyhetsbrevet via e-post eller skriv en rad till: 
Nyhetsbrev, Ursvik KB, Enköpingsvägen 126 B, 
174 46 Sundbyberg om du vill ha det per post.
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Hej och välkommen till nyhetsbrevet ”UrsviksNytt” för dig som bor i Ursvik. Tanken är 
att du med oregelbunden kontinuitet ska få information om vad som händer i området. 
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