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Ursviksdagen 19 maj
i år blir Ursviksdagen något senare än vanligt pga av alla helger i maj. 
vi hoppas att vi får lika fint väder som vi brukar. det blir många akti-
viteter för stora och små och givetvis är både byggherrarna och Sund-
bybergs stad på plats för att berätta mer om utbud och utveckling i 
Stora Ursvik. Mer information kommer, håll utkik på www.ursvik.se

Ny version av www.ursvik.se
nu finns ny version av Ursviks egen webbplats med fler och mer 
uppdaterade nyheter och massor av matnyttig information. Hör 
gärna av dig med synpunkter och önskemål om innehållet på sidorna. 
Under våren kommer vi även att få en digital modell på webben där 
du kan se hela områdets tänkta utveckling fram till 2025. 

Minilivs/café
i maj 2013 öppnar en efterlängtad kombo av livsmedel och minicafé 
i Förvaltarens hus i soliga hörnbutiken på Ursviks allé/oxenstiernas 
allé. öppet varje dag.

Var rädda om varandra.
några läsare har uppmärksammat att bilar kör för fort inne i bostads-
området. vi kan inte annat än att uppmana alla att hålla ner farten, 
inte minst eftersom det bor mycket barn i Ursvik.

Kymlingeskolan
bygget av kommunens nya skola/förskola börjar synas ordentligt 
nu när den gula kranen lyfter fram byggelement till källarplanet. 
Höstterminen 2014 är skolan klar. 

Ridanläggning i Milot
nu finns förslaget för Milots ridanläggning utställd i biblioteket i 
Hallonbergen och i kommunhuset. det finns även på www.sundbyberg.se 
under rubriken bygga, bo, miljö/pågående detaljplanering. 

Fortsatt detaljplanearbete, detaljplan 3
nCC planerar en ny bostadsetapp för ca 600 bostäder på den s.k. 
Foi-kullen vid sydöstra delen av Stora Ursvik ovanför korsningen
enköpingsvägen/Milstensvägen. Under perioden 27 mars till 30 
april pågår samrådet för detaljplanen, benämnd etapp 3 och då har 
du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. planen ställs ut i 
kommunhusets entréhall, på biblioteket i Hallonbergen samt på det 
nya stadsbiblioteket i Signalfabriken, centrala Sundbyberg. ett möte 
för allmänheten kommer även att hållas den 11 april kl 18.00 på Stora 
Ursvik kb:s kontor (fd Mässen Foi), enköpingsvägen 126 b. 
varmt välkomna!

SKB
Skb, Stockholms kooperativa bostadsförening 
planerar 147 kooperativa lägenheter söder om Ursviks 
holme. kvarteren heter arrendatorn och kronogården 
och Skb hoppas kunna komma igång med bygget 
under sommaren med inflyttning i slutet på 2014.

Kranen uppe för Riksbyggen och brf Gläntan
det är full fart på bygget av riksbyggens bostäder 
i brf gläntan. Markarbeten samt prefabmontage av 
källarplanet pågår nu och byggkranen är snart på 
plats. Försäljningen pågår parallellt och inflyttning blir 
sommaren 2014. välkommen till visningsboden som 
nu står i korsningen Ladugårdsgatan/Skrivargatan i 
anslutning till riksbyggens andra tomt i Ursvik. Läs 
mer och kontakta gärna vår mäklare via länken nedan.

Förvaltaren, inflyttning och minilivs
i Förvaltarens hus fortsätter inflyttningen och mitten 
av mars kommer glädjande nog ytterligare Ursviks-
bor till området. Här kommer även en butik med 

enklare sortering av livsmedel och kaffeservering 
öppna till försommaren.

NCC - Ursviks Holme, Ursviks Höjd och Ursviks Allé.
Längs Marieborgsgatan planerar nCC 25 fina 
bostadsrätter som får ett fantastiskt läge med balkong 
eller uteplats. Försäljning pågår och inflyttning är 
planerad till hösten 2014. på Ursviks Höjd säljer 
nCC 18 stycken tomter som förmedlas av Svensk 
Fastighetsförmedling i Solna. Utöver det finns två 
färdiga stadsradhus till försäljning i Ursviks allé. 

Ikano Bostad.
nu har ikano säljstartat brf kaffestugan vid oxenstier-
nas allé, 79 lägenheter bestående av 1:or, populära mini 
2:or men också större lägenheter. inflyttningarna beräk-
nas från hösten 2014 i olika etapper. i lugna brf blåsip-
pan vid Milstensvägen blir det inflyttning till försom-
maren och här finns fortfarande några större lägenheter 
kvar. kontakta vår mäklare eller anmäl ditt intresse, all 
information finns på ikano bostads webbplats 

HSB
HSb brf klingan är i det närmaste inflyttad och 
endast ett fåtal lägenheter är kvar. Under hösten 2013 
planeras säljstart på nästa etapp. i februari invigdes 
Sanne Sihms konstnärliga utsmyckning av entréerna 
i klingan.

Lindbäcks boende - Hjortronstället
i sommar blir det inflyttning i Lindbäcks första etapp 
av 62 lägenheter vid oxenstiernas allé/Skördegatan. 
Försäljningen av den andra etappen med 50 lägenheter 
pågår och hälften av lägenheterna gick åt snabbt. 
där är inflyttning i början på 2014. Fasaderna inåt 
gårdarna är utformade med olika färger och vid den 
lilla torgytan kommer det att bli en spännande konst-
närlig utsmyckning i form av växlighet, belysning och 
skulpturer. i Lindbäcks hus kommer även Svenska 
kyrkan att flytta in med öppen förskoleverksamhet. 


