
Dialog Ursvik
Ett femtiotal boende kom till dialogmötena som hölls på Älvkvarns-
skolan i september för att tycka till om framtidens Ursvik. Det 
råder ingen tvekan om att stadsplanering är en viktig fråga för de 
boende. Det som planeras och diskuteras nu avgör till stor del hur 
stadsdelen utvecklas framöver. Behovet av närservice i form av 
livsmedelsbutiker, pizzeria, apotek och vårdcentral diskuterades 
ivrigt och hur förutsättningar för en sådan utveckling kan skapas. 
På dialogerna diskuterades även barnens plats i Ursvik, framtida 
gatustrukturer och många kom med åsikter och idéer kring lek och 
idrott i Ursviks västra delar. Du hittar en rapport och bildspel från 
dialogmötena på Sundbybergs stads webbplats sundbyberg.
se/ursvik. Synpunkterna från mötena ses nu över och arbetas in i 
programhandlingen. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är under 
plansamrådet som planeras till tidig vår 2014. Stort tack till alla som 
deltagit med åsikter och idéer hälsar Sundbybergs stad! 

Miloområdet förändras så sakta
Nu påbörjas rivning av ett antal byggnader i Miloområdet inför 
byggandet av den kommande ridanläggningen och en ny gång- 
och cykelväg som ska anläggas genom Milot. Sundbybergs stad 
har inventerat befintliga hus och sparar de som är värda att 
bevara. Ridanläggningen ska stå klar 2014 och i byggnaden blir 
det även ett café.

Stora Ursviks gård
Stora Ursviks gård ska rustas och renoveras och förhoppningen 
är att arbetat ska vara klart i anslutning till Kymlingeskolans öpp-
nande hösten första kvartalet 2015. Lokalerna ska kunna användas 
som arbetsplats eller som enklare samlingslokal för föreningsliv 
eller privatpersoner i området. Användningen kommer sannolikt 
att variera över tid och i takt med att Ursvik växer vidare.   

Svenska Kyrkan kommer till Ursvik
I januari är Svenska Kyrkans verksamhet igång på Stallgatan. Tis, 
ons och fre mellan kl 9 och 12 är det öppet. Det blir dock smygstart 
under december och du är välkommen att titta in, fika och berätta 
vad du vill att kyrkan ska göra i Ursvik. Barnkör, vuxensamtal, 
gudstjänster eller något annat? Kyrkans öppna förskola ”Krubban” 
öppnar under december och kommer att ha öppet som ovan. Från 
och med nästa år kommer det också att erbjudas dop en gång i 
månaden.

Trafikmöte
I början på september träffades representanter från Sundbybergs 
stad och boende i Ursvik för att diskutera trafiksituationen i om-
rådet. Boende i området har hört av sig till kommunen med syn-
punkter och klagomål rörande trafikplaneringen. Jan Jogell, kom-
munalråd (S) och ordförande i stadsbyggnads- och miljönämnden 
inledde och avslutade mötet och tjänstemän från tekniska enheten 
informerade om kommunens arbete med trafiksäkerhet i bostads-

områden. Kommunens utfästelse var att se över och genomföra 
åtgärder kring aktivitetsparken och Älvkvarnsskolan under nästa år. 

Buss 504
Buss 504 kommer att få en förlängd sträckning till Rissne från och 
med den 15 december i år. 

Parkering
Nu finns parkeringsautomater uppsatta runt de nya kvarteren i 
Ursvik väster om Oxenstiernas allé och Q-park sköter parkerings-
bevakningen. Eftersom flera byggen har startat är det även några 
mindre förändringar i hur man får köra. Titta in på ursvik.se för 
detaljinformation och se även skyltning på plats. 

KONST
Pocket Park – park i gata
På Stallgatan i Ursvik genomför Monika Gora en konstnärlig 
gestaltning som har fått namnet Pocket Park. Monika kallar sitt 
projekt för ”Park i gata” vilket är tänkt som en helhet: konstin-
stallation, park, vila, mötesplats. Här kan såväl bilar, cyklar som 
gående samsas, men det är alltid på de gåendes villkor. Projektet 
genomförs på uppdrag av stadsbyggnadsprojektet Ursvik.
Pocket Park består av 12 trädbevuxna cirkulära öar med träd, 
belysning och bänkar som växer fram ur asfalten. Ljusskulpturer 
i olika höjder, vridningar och lutningar med skimrande färgsätt-
ning ger karaktär åt gatan såväl dag som kvällstid. Formen av 
ljusskulpturerna ska föra tankarna till månens olika faser beroende 
på från vilket håll man betraktar dem. Pocket Park är klart under 
november.

Drop Rock
Har ni inte sett det än så gör ett besök till torget och konstverket 
Drop Rock uppe vid Marieborgsgatan/Milstensvägen. Konstverket 
består av ett antal naturstensblock i älvdalskvartsit med markbe-
läggning i natursten och det är konstnärerna Lena Ignestam och 
Carina Zunino som står bakom sevärda Drop Rock.

Långa Torget
Snart startar montaget av ett antal ljusskulpturer på Långa Torget. 
Daan Roosegaarde, en internationellt känd konstnär och teknisk 
innovatör som är verksam i Holland och Shanghai, arbetar ofta 
med skulpturer som reagerar interaktivt på ljud och beröring. För 
Ursvik och Långa Torget har Daan skapat den konstnärliga gestalt-
ningen ”Interactive” som består av ca 12 st interaktiva ljusskulpturer 
där ljusstyrkan påverkas av rörelser i omgivningen. Långa Torget 
ligger på Ursviks allé som korsar Oxenstiernas allé och är för närva-
rande inhägnat som byggområde. 

På ursvik.se finns texter, bilder och skisser på all befintlig och kom-
mande konst i Ursvik.
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BYGG OCH BO

Ikano Bostad, Kaffestugan och Tehuset
Ikano Bostads två första etapper är slutsålda och inflyttade. Under 
hösten startade markarbetena i kv Kaffestugan i de nyare delarna 
av Ursvik. Försäljningen pågår för fullt för de två bostadsrätts-
föreningarna Kaffestugan och Tehuset. Ikano Bostads bobutik 
ligger på Marieborgsgatan 2 dit du är hjärtligt välkommen. Då kan 
du också passa på att titta på det fina torget och konstverket Drop 
Rock. Öppet- och visningstider hittar du på Ikano Bostads webb-
plats. Där hittar du också information om de lägenheter som finns 
till försäljning. 

NCC, Ursviks Holme, Ursviks höjd och hyresrätter
Stadsradhusen är nu slutsålda och NCC fortsätter bygga i Ursvik. 
I de nya delarna av Ursvik bygger nu NCC 275 stycken hyresrätter 
som KPA Pension kommer att äga och förvalta. Hälften byggs 
nu och resten nästa sommar. Intill Ursviks Holme planeras 25 fina 
bostadsrätter som är under försäljning med inflyttning i slutet på 
2015. Och på Ursviks Höjd fortsätter försäljningen av villatomter-
na. Var och en kan få sitt unika drömhus och nu till hösten kom-
mer ett par familjer igång med byggandet av sina villor. Tomterna 
förmedlas av Svensk Fastighetsförmedling i Solna. 

Riksbyggen och brf Gläntan
Riksbyggens stora bostadsprojekt Gläntan med 140 bostadsrätter 
i fyra huskroppar går framåt med stormsteg. Ursvik är populärt 
och visningsboden på Skrivargatan är välbesökt av många intres-
serade familjer. Smålägenheterna går åt fort och det är många 
yngre som startar sitt boende i Ursvik. Nu reser sig det första hu-
set vid Oxenstiernas Allé och snart påbörjas de andra etapperna 
med tio stadsradhus och åtta etagelägenheter. 

Lindbäcks boende 
I Lindbäcks projekt Hjortronstället färdigställs nu de återstående 50 
bostäderna på Mönstringsgatan/Stallvägen och i slutet på mars är 
det inflyttning. I bottenplanet flyttar Svenska Kyrkan in i oktober 
och du kan läsa mer i texten på andra sidan.

HSB
Musketören heter HSBs nästa bostadsetapp, ett femvåningshus 
med ca 68 lägenheter. Säljstarten var i september och byggan-
det startar preliminärt vintern 2013/2014. Arkitektens ambition är 
att skapa ett bostadshus med stark karaktär och lägenheter med 
öppna, flexibla planlösningar. De boende skall, efter sin familje-
struktur, kunna välja ett öppet eller slutet kök och ett stort eller litet 
vardagsrum beroende på hur många sovrum de behöver. Lägen-
heterna är i huvudsak genomgående med balkonger på båda sidor. 
Välkommen in på HSBs webbplats för att se 3D-visualiseringen 
av huset och omgivningarna. Där hittar du också kontakt till HSBs  
säljare Lisbeth Yttergren.

SKB
Nu är det grönt ljus för byggande av 147 kooperativa lägenheter 
i två kvarter: Arrendatorn och Kronogården. Platsen är vid Oxen-
stiernas allé, nedanför Ursviks Holme. Det är SKB, Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening, som bygger bostäderna. Start under 
hösten 2013 och färdigt under 2015

Trivselhus
Trivselhus har startat upp med markarbeten inför bygget av sju 
stycken exklusiva och fristående villor vid Forskningsringen intill 
HSB’s bostäder. Försäljning pågår. Titta in på Trivselhus webbsida 
för mer information och kontaktuppgifter, länken finns nedanför.

Förvaltaren
Förvaltarens lägenheter fylls av nya boende i december och i och 
med det är alla lägenheterna inflyttade. Men Förvaltaren finns 
kvar och kommer att ha verksamhet i i Ursviks västra delar. Bland 
annat Kvarnkullen som ligger nära trafikplats Rissne och där det 
finns planer på en lokalpark som ska iordningställas när tvärbanan 
byggs. Där finns även kvarnen Stora Stampan från 1670 talet, 
troligen en av Storstockholms äldsta kvarnar. Förvaltaren bevarar 
och skyddar nu kvarnen inför framtiden.
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