
Det öppnas nya vägar
Den 21 juni kommer vi att öppna Igelbäcksvägen förbi 
Älvkvarnsskolan fram till Gräsvägen. Vi kommer sedan 
att öppna Grönlingens väg mellan Igelbäcksvägen och 
Gräsvägen den 9 augusti, samtidigt flyttas Älvkvarns-
skolans P-platser från Igelbäcksvägen till skolans ordinarie 
P-plats vid Grönlingens väg.

Förskolan Granatäpplet
I augusti öppnar ytterligare en förskola i Stora Ursvik. 
Granatäpplet blir den första kommunala förskolan i om-
rådet och det är med stor glädje som förskolechef, Lena 
Magnusson, hälsar alla nya barn och familjer välkomna 
till hösten.
 Genom hela byggprocessen har målsättningen varit 
en förskola med framsynt miljötänk. Kommunen har, 
i sann Sundbybergsanda, haft högt ställda krav på låg 
energianvändning. Huset är försett med sedumtak och 
dess gård ligger precis i anslutning till det lummiga 
skogsområdet.
 - Gården har varit en central del i planeringen efter-
som vi vill erbjuda glädje och nyfikenhet såväl inomhus 
som utomhus, säger Lena Magnusson.
 
Teater i det gröna i Ursvik
Den 13 och 14 augusti kommer teater Moped på besök 
till Stora Ursviks aktivitetspark. Eller snarare, i skogen 
precis intill. Föreställningen heter ”Tusen mil” och är 

en barnpjäs efter en klassisk folksaga. Den handlar om 
förmågan att hitta sig själv och sin egen roll i den stora 
världen. Tusen mil lämpar sig bäst från 5 år och uppåt. 
Mormor och farfar får gärna också följa med. De yngre 
barnen och syskonen hoppas vi kan få tillfälle att leka i 
aktivitetsparken, och på det viset också kunna vara på 
plats. Barnen som tittar på teatern kommer att sitta på 
marken inne bland träden. 
 Skådespelare är Nanny Nilsson, regi; Peter Parkrud 
och arrangör är Sundbybergs stad, kulturcentrum.

Teaterföreställningarna är följande tider:
Fredag 13 augusti kl. 10.30 och 13.00
Lördag 14 augusti kl. 10.30 och 13.00
Det är fri entré

Ursvik firade nationaldagen
Den 6 juni var NCC på plats på Golfängarna i Sundby-
berg och berättade om nästa spännande etapp i Ursvik. 
I höst startar försäljningen av 41 lägenheter i Brf Ursviks 
Holme. Nya välutrustade lägenheter i storlekar om 35-91 
kvm, 2-4 r.o.k. Det kommer även att släppas småhus i tre 
olika utföranden, radhus, tvåplanshus och sluttningshus i 
storlekar ca 135-151 kvm.
 Läs mer och skicka in din intresseanmälan på Fel! 
www.ncc.se/boende/

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
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