
Öppet hus 1 december
När vinterkylan var som hårdast arrangerade vi ett öppet 
hus med glögg/kaffe och lussebulle. Trots kylan var det en 
del som vågade sig ut för att träffa byggherrar och kom-
munen för att ställa frågor och räta ut eventuella fråge-
tecken och barnen fick möjlighet att göra lite fina julkort.

I år kan du köpa gran i Ursvik
Den 18 och 19 december säljer Ursvik IK julgranar vid 
klubblokalen på Ursviks IP. Mellan 10.00 och 15.00 kan 
du köpa gran och samtidigt bli bjuden på glögg och 
varm saft.
 
Hornbach öppnar sommaren 2012 
Mittemot Ursvik fortsätter etableringen av Hornbach 
byggvaruhus, vilket har lett till en hel del sprängningar 
i området och  även omledning och gång- och cykel-
stråk. Sprängningarna väntas vara avslutade under april 
och till sommaren kommer en anslutning mellan E18 
och Madenvägen att öppnas för byggtrafik. 
 För närvarande iordningställs en trappa mellan 
Madenvägen och Hallonbergen/Bergshöjden. 
 Frågor angående Hornbach etablering kan ställas 
till Stephan.Wiltberger@klots.se

Kvarteret Gläntan i Ursvik säljstartas våren 2011 
När allt blir större och hela tiden snurrar fortare, vore det 
inte skönt att komma hem till kvarteret? Till en plats där 
livet är lite enklare, lite närmare och lite varmare. Våren 
2011 säljstartar Riksbyggen kvarteret Gläntan i Ursvik. 
Ett helt eget kvarter med rum för hela livet. Runt den 
stora och grönskande innergården erbjuds en rad olika 

boendealternativ, alla i trygg bostadsrättsform. Här kan 
du välja att bo i lägenhet, radhus eller loggiaradhus – allt 
utifrån vad som passar just dina behov. Gör din intres-
seanmälan redan idag på www.riksbyggen.se/glantan för att 
erhålla information längre fram kring försäljningsstarten.

Gång och cykelbana
Utmed Gamla Enköpingsvägen har en gång- och cykel-
bana fått ny asfalt för att öka framkomligheten till Rissne 
och vidare mot Kista. Inom kort kommer stråket att 
skyltas och kunna öppnas för allmänheten.

Välkommen till visningsbod - Ikano 
Du har kanske sett att Ikano har en visningsbod i 
hörnet Milstensvägen-Marieborgsgatan. Nyfiken på att 
komma in och titta? Ta då kontakt med vår mäklare Lisa 
Forsblad, Erik Olsson Fastighetsbyrå, telefon 076 893 12 14, 
eller e-post lisa.forsblad@erikolsson.se 
 Vill du läsa mer gå in på ikanobostad.se/ursvik

Snart börjar HSB bygga 
HSB sätter snart spaden i backen. Bra försäljning med 
erbjudande under december av HSB brf Klingan gör att 
bygget snart kan komma igång. Har du frågor om Kling-
an så hör gärna av dig till Lisbeth Yttergren 08-785 39 46.

NCC - Ny etapp med småhus
I projektet Solvändan har NCC idag bokat 18 villor av 
20. Nu planeras det för nästa försäljningsetapp, redan i 
januari släpps ytterligare 17 småhus till försäljning i om-
rådet. Vill du ha information och inbjudan till försälj-
ningsstart, anmäl dig via vår hemsida www.ncc.se/ursvik 
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Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt 2011!


