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SUNDBYBERGS STAD. Jan Jogell, ordförande 
i stadsbyggnads- och miljöförvaltningen samt 
fler av stadens representanter är på plats och 
berättar och svarar på frågor om nya detalj-
planer och vad som händer i olika delar av 
Ursvik. Andra kommunala verksamheter som 
är på plats är skolor och förskolor i Ursvik och 
dansstudion och teaterstudion i Sundbyberg. 
Välkommen också att anmäla ditt intresse för 
att delta i kommande medborgardialog om 
Ursvik.

STADSBYGGNADSPROJEKTET URSVIK. Här 
kan du se planer och flygfoton över området 
och även se den nya digitala modellen över 
Ursvik som precis är färdig. 

BYGGHERRARNA I URSVIK. Träffa alla företag 
som bygger i Ursvik och få veta mer om vad 
som planeras och vad de har att erbjuda. I täl-
ten blir det tävlingar och aktiviteter. Visningar 
under Ursviksdagen, se karta.

TUFF -TUFF TÅGET. I år går två tåg runt i om-
rådet. Åk med och få en bild av Ursvik idag och 
hur det kommer att se ut när det är färdigt. Tio 
för de stora och fem för de små, kostar turen.

FÖR DEN LILLA TRÄDGÅRDEN. Vill du lyckas 
med att odla ätbart och vackert i krukor. Träd-
gårdsmästare Evelina inspirerar och svarar på 
frågor om odling i stora och små krukor.  

ODLA I STADEN. Möt organisationen Tillväxt
som en rörelse av människor som med spaden i 
handen vill göra staden mer hållbar. 

KRYDDOR OCH ÖRTER. Försäljning av ätbara 
blommande växter och kryddor. 

BYGG OCH RENOVERINGSTIPS. Mr Pro från 
Hornbach är ett proffs som vet mycket om 
all möjligt som rör byggande. Han hjälper dig 
gärna med tips och råd kring dina projekt. 
På plats finns även en representant från zoo-
avdelningen som är expert på allt som djur kan 
behöva.

JAMES TRÄDGÅRDSCAFÉ. Ursviks egen 
mästerkock serverar även i år hemgjorda 
hamburgare, wraps och korv. 

FIKA. Älvkvarnsskolans elever serverar kaffe 
med dopp av olika slag. 

LOPPIS. Barn från åk 3 – 5 på Älvkvarnsskolan 
ordnar loppmarknad till en klassresa. 

FÖR BARNEN. 
• Barnens trädgårdsskola. Alla barn får göra en  
 kruka av tidningspapper och plantera ett frö  
 som kan bli något fint eller ätbart. Krukan får  
 man förstås ta med hem.

• Bygg en fågelholk. Hos Hornbach får du  
 montera och måla din egen fågelholk och ta  
 med hem.

• Tävlingar och annat skoj för barn i alla åldrar. 

• Lådbilsrace. Vid Grönlingens väg som är en  
 bra backe fem minuters promenad bort.

• ICA Nära Järvastaden bjuder alla barn på glass!

• Slå i en spik i Förvaltarens tält.

• Tipspromenad med fina priser

• Fiskdamm

PÅ SCENEN.
De kommunala förskolorna i Ursvik underhåller 
med Miniröris från scenen kl 11.15 och 12.10.

Sundbybergs teaterstudio bjuder på improvisa-
tionsteater kl 11.55, 13.10 och 13.50.

Elever från Sundbybergs dansstudio dansar 
kl 11.30, 12.45 och 12.55.

Elin Palm sjunger pop/soul och Felix Kvaernå 
kompar på gitarr. Kl 12.25.

Barn från Älvkvarnskören sjunger vårsånger 
kl 11.40.

Christian och Benjamin från Tillväxt berättar 
om stadsodling och smarta odlingssystem för 
en hållbar stad kl 13.50.

OBS! Endast kontant betalning gäller

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER PÅ PLATS: 
Stadsbyggnadsprojektet Ursvik samt Handlarn,
Hornbach, ICA Nära Järvastaden, Lions i Sundbyberg, 
Lynas Foods, Sundbybergs Stadsnät, Svenska Kyrkan, 
Swedbank, Ursviks IK, Uterummet.

Det fortsätter att hända mycket i Ursvik. Nya bostäder byggs och till sommaren börjar byggandet 
av en ridanläggning i Milot, ett område som successivt öppnas upp för allmänheten. 

Passa på att besöka oss söndag den 19 maj då vi fortsätter traditionen med att bjuda in till 
Ursviksdagen, en dag fullspäckad av roliga aktiviteter och trevligt umgänge för både stora 
och små. Du får tillfälle att lära känna stadsdelen och stifta bekantskap med både byggherrar, 
Sundbybergs stad och gamla, nya och blivande grannar. Dessutom bjuds det på rådgivning om 
både trädgård och bygg, underhållning, pyssel och trädgårdsskola för alla barn. 
Adress: Oxenstiernas Allé/Kronogårdsvägen. Mer info och vägbeskrivning på www.ursvik.se 

Välkommen till Ursviksdagen söndag 19 maj kl. 11-14

PROGRAM


