
Ursvik växer så det knakar
Nu bor det 835 personer i Ursvik och 807 i Lilla 
Ursvik. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån 
bekräftar att Sundbyberg är den kommun som växte 
mest procentuellt sett under förra året. Invånarantalet har 
ökat med 4,6 procent till 37 772 personer. Det betyder 
att Sundbyberg fått 1 643 fler invånare under 2009.  
 Anledningen till att Sundbyberg växer mest är bl a 
att det byggs för fullt i Ursvik och i Brotorp. 

Hornbach kommer till Sundbyberg
Det tyska företaget slår upp portarna till sitt varuhus 
i Sundbyberg under våren 2012, det blir deras tredje 
varuhus i Sverige. Varuhuset kommer att ligga längs 
Enköpingsvägen. För att kunna ta sig dit med bil byggs 
en ny väg parallellt med Enköpingsvägen mot Hallon-
bergen. Dessutom byggs trevägskorsningen Enköpings-
vägen – Milstensvägen om till en fyrvägskorsning. Så 
mycket som möjligt av skogs- och grönområdet som 
finns i dag kommer att behållas. Fasaden utmed Enkö-
pingsvägen kommer delvis att döljas av vegetation och 
byggnadens tak kommer att täckas med takväxter, så 
kallade sedumväxter. 

Tvärbanan
SL planerar för en förlängning av tvärbanan från Alvik 
till Kista via Rissne och Ursvik. Just nu är projektet ute 
på remiss hos bl a Sundbybergs stad, som har möjlighet 
att lämna sina synpunkter. Utbyggnaden av den här 
delen av tvärbanan planeras starta 2013.

Populära småhus
De småhus som sålts i samarbete mellan NCC och 
LB-hus i kvarteret Knägräset norr om Älvkvarnsskolan 
börjar nu komma på plats och allt eftersom veckorna 
går blir husen fler och fler. De första husägarna kom-

mer att flytta in lagom till sommaren. Intresset har varit 
mycket stort och NCC/LB-hus håller som bäst på med 
att skriva kontrakt på de sista husen. Totalt är det 38 
stycken småhus från 135 till 173 kvm. NCC har också 
sålt den sista lägenheten i brf Nissöga och planerar att 
starta försäljning av ytterligare lägenheter och småhus 
senare i år.

HSB kommer till Ursvik
HSB planerar nu börja bygga sin första etapp i Ursvik, 
brf Klingan. Föreningen ligger i södra delen av områ-
det vid den nya infarten. Här kommer det att finnas 
lägenheter för alla åldrar och familjestorlekar. Det blir 
fem- och sexvåningshus, med allt från två- till fyra-
rumslägenheter. Alla lägenheter har balkong, uteplats 
eller terrass, ett praktiskt boende med bland annat 
separata groventréer i trapphusen. Garage kommer att 
finnas under en del av husen och det blir också möjlig-
het till gatuparkering. I gatuplanet finns en lokal för en 
restaurang. 
 Mer information om projektet hittar du på 
www.hsb.se/stockholm/klingan där du också kan göra 
en intresseanmälan.

Earth hour 27 mars 2010
Nu är det dags igen – lördagen den 27 mars släcker 
miljontals människor ljuset mellan 20.30 och 21.30 
för klimatet. Vi hoppas att du också har möjlighet att 
medverka.

Ursvikdagen den 24 april
Boka redan nu den 24 april i din kalender för då 
kommer Ursviksdagen att gå av stapeln. Årets tema är 
”trädgården”. Vi återkommer med program, aktiviteter 
och övriga detaljer i nästa UrsviksNytt.

Ha ett skönt sportlov!  
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