
Publikrekord och strålande sol på årets Ursviksdag
Trädgårdsrådgivning för de vuxna och fröplantering för 
barnen. Det var några av de mest uppskattade aktiviteterna på 
Ursviksdagen den 24 april.
 I trädgårdcaféets tält var det strykande åtgång på den goda 
maten. Alla byggföretag i området och kommunen fanns på 
plats och svarade på frågor och berättade om det nya Ursvik 
som håller på att växa fram. Personal från Sundbybergs stads 
avfallsenhet var där och delade ut kompostjord och energiråd-
givare berättade om möjligheten till gratis energirådgivning.
 Minitåg och ansiktsmålning var väldigt uppskattat av de 
yngre besökarna.

Kompletteringar i aktivitetsparken
Nu innan sommaren tar fart kommer vi att komplettera med 
ytterligare lekredskap i aktivitetsparken. Det blir den befintliga 
volleybollplanen som kommer att användas och tanken är att 
det ska finnas något även för de lite yngre barnen. Parken 
kommer samtidigt att få staket mot gatorna - för att höja 
säkerheten. Parken kommer delvis att vara stängd under en 
kortare period när arbetet pågår, detta också av säkerhetsskäl. 

Ursviks holme
Arbetet med Ursviks holme kommer att starta nu innan 
sommaren och det arbetet väntas bli klart till hösten. Då 
hoppas vi att alla Ursviksbor ska ta med sig picknickkorgen 
och utforska de små vindskydden/kojorna som kommer att 
finnas eller att bara ta en skön promenad genom grönskan. 
Vår förhoppning är att Ursviks holme skall bli mer tillgänglig 
för alla och inbjuda till en promenad även i höstmörkret.

Många vill bo i Förvaltarens hyresrätter
Nästan 5 500 personer har ställt sig i kö för Förvaltarens 
lägenheter i Ursvik – innan de ens börjat byggas. Våren 2012 
är det dags för första inflyttning. Men redan idag går det 
anmäla sitt intresse på www.forvaltaren.se
 Förvaltarens cirka 265 hyreslägenheter i Ursvik är den 

största satsningen på hyresrätter i Sundbyberg på över 20 år 
och byggstarten blir i augusti.
 – Vi bygger lågenergihus med miljövänliga material, 
balkong till alla och effektiva planlösningar där kök och 
vardagsrum i de mindre lägenheterna bildar en helhet. Vi 
kan erbjuda såväl grön el som grön värme med individuell 
mätning, säger Förvaltarens projektchef Fredrik Elmgren.

Ikano Bostad startar sin försäljning i höst 
I höst påbörjar Ikano Bostad försäljningen av ca 140 bostads-
rätter i flerfamiljshus. Husen kommer att ligga intill Mil-
stensvägen. Totalt bygger Ikano Bostad tre kvarter i modern 
arkitektur med lägenheter i varierande storlek. Här kommer 
det att finnas boende för både yngre och äldre, stora familjer 
liksom mindre. Fasaderna är smakfullt färgsatta i varma ljusa 
toner – honungsgult, olivgrönt, terrakotta och äggskalsvitt. 
Alla lägenheter har balkong eller uteplats. Öppna parkerings-
platser samt carportar med sedumbeklädda tak kommer att 
finnas i nära anslutning. De första boende beräknas kunna 
flytta in år 2012. 
 Du kan du göra en intresseanmälan och läsa mer på 
www.ikanobostaden.se/db/24_bostadsratt_stockholm-ursvik.php.  

Snart 41 nya lägenheter längs Oxentiernas Allé
I höst startar försäljningen av NCC:s nästa kvarter i Ursvik.  
Det blir lägenheter i storlekar om 2–4 r.o.k mellan 37–91 
kvm. Det finns ett stort intresse för den nya bostadsrätts-
föreningen som kommer att finnas i en trevlig byggnad om 
4-5 våningar med en härligt varm färgsättning. Inflyttning 
planeras till hösten 2012

Nya småhus i Ursvik
För er som går i hustankar, under hösten startar försäljningen 
av NCC:s nästa etapp med småhus, projekt Solvändan. Det 
blir både radhus och friliggande hus i två plan om 5 r.o.k 
mellan 134 och 151 kvm. Den nya etappen ligger norr om 
Marieborgsgatan, längs Gåsörtsvägen.
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