
Ursviksdagen sön 11 maj kl 11-14.
Vi håller traditionen vid liv med Ursviksdagen och i år är vi uppe 
på FOI kullen, ungefär mitt i området.  Där ska alla byggnader rivas 
för att ge plats åt 650 bostäder och vi vill passa på att visa upp 
området och verksamheten som funnits där innan det förändras. 
Alla byggherrar och Sundbybergs stad är på plats samt en rad 
andra aktörer. Dagen kommer att fyllas med aktiviteter för både 
vuxna och barn. Evenemanget är under planering och det finns 
mer information på ursvik.se.

Odla i Ursvik!
Under sommaren kommer stadsbyggnadsprojektet Ursvik att 
ställa upp 24 odlingslådor med jord nedanför Ursviks Holme. 
Tanken är att du som boende kan får möjlighet att odla blommor 
eller grönsaker. Det är kostnadsfritt men du står själv för frön, 
plantor och skötsel.  Läs mer och ansök på ursvik.se.  Är det fler 
sökande än lådor blir det utlottning.  

Kymlingeskolan
Arbetet med att färdigställa Kymlingeskolan inför starten höst-
terminen 2014 är i full gång. Just nu pågår invändigt arbete med 
att få dörrar, skåp och invändiga glaspartier på plats och på 
skolgården monteras lekutrustningen. Till hösten kommer en del 
nya elever från Ursvik att börja men under det första året dispo-
neras det mesta av Kymlingeskolans lokaler av lärare och elever 
från Lilla Ursviksskolan. Deras ordinarie skolbyggnad ska byggas 
till för att öppna igen hösten 2015. I Kymlingeskolan startas det 
även upp en fyra avdelnings förskola som inom de närmaste åren 
kommer att rymma åtta avdelningar med barn från 1-5 år. Du kan 
läsa mer om Kymlingeskolan och hur du anmäler dig till skolan på 
stadens webbsida www.sundbyberg.se 

Stora Ursvik gård. 
Den röda stugan intill Kymlingskolan står inför ett nytt kapitel i sin 
historia. Huset är ett av områdets tidigaste hus som bevaras. Nu 
genomförs en basrenovering så att huset kan hyras ut för kontors-
verksamhet eller som förenings- och uthyrningslokal. Vad för verk-
samhet huset kommer inrymma är ännu inte beslutat. Vi berättar 
mer så snart det klarnar.

Cykelväg till Kista, buss till Rissne och bättre belysning 
Under dialogmötena om Ursviks västra delar som hölls i september 
2013 inkom en del synpunkter som berörde de befintliga delarna av 
Ursvik. Nu kan vi återkoppla på tre synpunkter;  bättre cykelväg till 

Kista, buss till Rissne och väl belysta gång- och cykelvägar. SL 
kör numera buss 504 till Rissne. Cykelvägen till Kista gick tidigare 
över Kymlingelänken på en provisorisk bro som är ersatt av en 
gångtunnel vid trafikplats Ärvinge.  Belysning är också uppsatt på 
gång- och cykelvägen mellan brofästet på gångbron från Rissne till 
Ursvik över E18 och gamla Kymlingelänken.   

Svenska kyrkan
Många hittar till Svenska Kyrkans lokal Krubban på Stallgatan. 
Här har verksamhet kommit igång ordentligt med öppen förskola 
på tisdags- och fredagsförmiddagar, babycafé, sånglek och dop.

Sopsugsanläggning i Ursvik
Intill infarten till Oxenstiernas Allé bygger nu Sundbybergs stad 
Sveriges modernaste sopsugsanläggning . Den blir klar i september 
i år och ska ta hand om avfall från över 5000 bostäder, skolor och 
andra byggnader när området är färdigbyggt. Mycket arbete har 
lagts på den arkitektoniska gestaltningen av byggnaden. Fasaden 
kommer att ha såväl screentryckt betong som uppglasade delar 
och den östra fasadväggen ska kläs med växter och det blir sedum 
på hela taket. Läs mer om anläggning och se hur den kommer att 
se ut på ursvik.se.

Skönhetsvård och restaurang
I lokalerna på Marieborgsgatan 6 är det klart med en skönhetssa-
long och frisör. Beaty4life som hållit till i Kista, startar i Ursvik under 
april. Tel till salongen: 08-53330014.
 
I lokalen bredvid planeras för en restaurang som kommer att erbjuda 
pizza och pasta. Den startar troligtvis inte förrän efter sommaren.

Thaimat i Ursvik
I början på april öppnar en thaikiosk vid Ursviks Allé, nära där bus-
sen tidigare vände. Till våren kommer det även att finnas några 
bord och stolar där man kan sitta och äta. Öppettider 10.00 – 21.30

Bostäder på FOI-kullen
Nästa stora utbyggnadsetapp i Ursvik är på planutställning under 
8 april – 9 maj. På Sundbybergs stads webbplats kan du se planför-
slaget och läsa mer om på vilka platser förslaget ställs ut samt hur 
kan lämna synpunkter. Här planeras för ca 670 bostäder på den s.k. 
FOI-kullen vid sydöstra delen av Stora Ursvik ovanför korsningen 
Enköpingsvägen/Milstensvägen. Planen innehåller även en förskola, 
en mindre bollplan, ett parkeringsdäck och parkstråk med lekplats.  
I denna etapp bygger NCC ca 300 bostadsrätter och Wåhlin Fast-
igheter ca 350 hyresrätter. Bostäderna består av flerbostadshus 
och 20 stadsvillor, Efter sommaren beräknas rivning av befintliga 
fastigheter starta på kullen och under våren 2015 är byggnationerna 
förhopp ningsvis igång.
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Riksbyggen
Precis i hörnet på Skrivargatan på Oxenstiernas allé ligger brf 
Gläntans visningslägenhet. En inredd visningslägenhet är ett tydligt 
tecken på att kvarteret börjar ta form. Den tegelklädda fasaden är 
under montering och den kommer sticka ut i området när allt är 
inflyttat och klart i januari 2015. 
 Intresset är fortsatt stort och besökarna i visningslägenheten 
har varit många; vissa lägenhetstyper är nästan slutsålda. Men 
Riksbyggen planerar redan för sin nästa etapp i kvarter 21 som 
ligger snett emot brf. Gläntan. Försäljningen av lägenheterna i den 
etappen planeras starta under hösten i år.

SKB
SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, bygger 147 koo-
perativa hyresrätter i två kvarter: Arrendatorn och Kronogården, 
vid Oxen¬stiernas allé nedanför Ursviks Holme.  Starten av det ena 
kvarteret kommer igång efter sommaren. 

Lindbäcks boende
Nu har de sista boende hos Lindbäcks kommit till Ursvik. på Där-
med är hela kvarteret på Stallgatan och Mönstringsvägen klart och 
färdiginflyttat.  Nu färdigställs också gator och trottoarer så att de 
blir både fungerande och fina.

Ikano Bostad
I kvarteret Kaffestugan vid Oxenstiernas allé pågår både byggna-
tionen och försäljningen för fullt. Två bostadsrättsföreningar är bil-
dade: Brf Kaffestugan och Brf Tehuset där det finns några lägenhe-
ter kvar.  Under våren planeras det för ytterligare ca 170 lägenheter 
i kv Marieborg, brf Ursvikskulle, som är Ikano Bostads nästa etapp. 
 Är du intresserad av bostäderna, gå till Ikano Bostads webb-
plats för mer information om alla projekten. Där kan du lämna 
intresseanmälan och även bli inbjuden till den planerade säljstarten. 
Ikano Bostad har även en bobutik på Marieborgsgatan 2 och du 
hittar öppet- och visningstider på webbsidan.

HSB
Försäljningen pågår för fullt i HSB brf Musketören, trettio procent 
av lägenheterna är nu sålda. Visningsbod är på plats och vi har 
visning varje söndag. Musketören har ett fint fritt läge där fasaden 
mot innergården vetter mot framförallt radhus och skogsparti. 
Välkommen in på HSBs webbplats för att se 3D-visualiseringen 
av huset och omgivningarna. Där hittar du också kontakt till HSBs 
säljare Lisbeth Yttergren.

NCC
Nu har NCC satt spaden i marken och påbörjat byggnationen av 
Ursvik Holme. Fastigheten har 25 bostadsrätter i blandade stor-
lekar. Planerad inflyttning sker hösten 2015 och hälften av lägen-
heterna är redan sålda. På Ursviks Höjd byggs det nu flera villor 
på de tomter som NCC säljer. Än finns det tomter kvar, kontakta 
Svensk Fastighetsför¬medling i Solna om du är intresserad. I de 
nya delarna av Ursvik bygger NCC även 275 hyresrätter åt KPA 
Pension, ena etappen nu och andra byggs nästa sommar. NCC 
äger och utvecklar också marken på FOI-kullen där NCC kommer 
att bygga ca 300 bostäder. 

Wåhlin Fastigheter
Wåhlin Fastigheter utvecklar ungefär 300 hyresrätter i flerbostads-
husen närmast Enköpingsvägen i detaljplan 3 (FOA).  

Trivselhus
Trivselhus planerar att bygga 6 stycken exklusiva och fristående 
villor vid Forskningsringen intill HSB:s bostäder. Försäljning pågår 
och det första huset är sålt. Läs mer på Trivselhus webbplats.

Borohus 
Borohus arbetar med bygglovshandlingar för sitt flerbostadshus på 
fyra våningar som kommer att finnas intill Långa torget, på Ursviks 
allé. Här planeras för 31 stycken bostadsrätter med blandade storle-
kar och ett garage.

www.riksbyggen.se/ursviksparker
www.hjortronstallet.se
www.hsb.se
www.ikanobostad.se/ursvik
www.wahlinfastigheter.se
www.forvaltaren.se
www.skb.org
www.ncc.se/ursvik
www.sundbyberg.se
www.trivselhus.se
www.ursvik.se
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