
Förskolan Granatäpplet invigd
Fredagen den 3 september invigdes förskolan Granatäpp-
let. Massor av barn och föräldrar var på plats, tillsammans 
med kommunstyrelsens ordförande.  Invigningen bjöd 
också på tipspromenad och musikuppträdanden samt 
ballonger och frukt.
 Granatäpplet ligger granne med skogen och har gott 
om plats för en massa lek. Idag går 65 barn på förskolan.

Mer lek i aktivitetsparken 
I somras kom ny lekutrustningen till aktivitetsparken och 
nu har även grindar mot bussgatan kommit på plats. 
 
Uppskattad barnteater 
Under två soliga dagar i augusti flyttade sagan och magin 
in i en skogsglänta bakom aktivitetsparken i Ursvik. 
I fyra föreställningar framträdde gruppen Teater Moped 
med en teaterföreställning ”Tusen mil” för barn mellan 
5 och 11 år. Föreställningen drog stor publik och var 
mycket uppskattad. Vid första föreställningen kom över 
75 barn och vuxna. I publiken fanns både förskolor och 
boende från Ursvik och andra områden. 

Förskolebarn tar första spadtaget i Ursvik
Den 8 september togs det första spadtaget i byggandet 
av Förvaltarens 265 hyresrätter i Ursvik. Förvaltaren tog 
hjälp av barn från tre förskolor här i Sundbyberg för att ta 
det första spadtaget.
 Våren 2012 kommer de första hyresgästerna att flytta 
in i Förvaltarens nya klimatsmarta lägenheter. Du som 
vill bo hos oss i Ursvik kan redan nu anmäla ditt intresse 
genom att ställa dig i vår bostadskö.
 Via länkar nedan kan du ställa dig i kö och ta del 
av mer information om lägenheterna och om Ursvik.
https://www.forvaltaren.se/forvaltaren/Bostader/Nytt-boende/
Du kan dessutom besöka Förvaltarens Facebookgrupp, 
Vi som gillar Ursvik.

Fler småhus till försäljning
I nordvästra Ursvik, släpper NCC inom kort nästa etapp 
med småhus till försäljning. I en första försäljningsetapp 
ingår ca 20 hus, i tre olika utföranden, tvåplanshus om 
ca 145 kvm, radhus om ca 135 kvm samt sluttningshus 
om ca 151 kvm. 
 Vill du veta mer gå in på http://www.ncc.se/ursvik
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