
Samråd för Ursviks västra delar 
– notera den 31 augusti i din kalender!
Den 19 maj tog stadsbyggnads- och miljönämnden beslut om 
programsamråd för den fortsatta utvecklingen av Ursviks västra 
delar. Programmet innehåller planer för ca 3 500 nya bostäder, 
tvärbana, Ursviks torg med handel och service, nya parker, försko-
lor, äldreboende, högstadium och kultur- och fritidsbyggnader. 
Samrådstiden för programmet sträcker sig från 1/7 – 14/9 och 
annonseras i DN och Mitt i Sundbyberg och ställs ut på bibliote-
ken i centrala Sundbyberg och Hallonbergen och i stadshusets 
reception. Du kan även ta del av programmet på stadens hemsida 
sundbyberg.se.

Utöver detta kan du även se förslaget på öppna kontor i Hallon-
bergen, centrala Sundbyberg och Marabouparken där du kan dela 
din berättelse om Ursvik med oss. I Ursvik kommer du kunna se en 
fysisk modell av området och få mer information.

Du är välkommen på en gåtur i området den 31 augusti då Sund-
bybergs stad har märkt ut huvudgatan, torget och stigen till Milot 
i terrängen. Då bjuder staden även in till dialogmöte runt den 
fysiska modellen på Ladugårdsvägen 27 i Ursvik.

Mer detaljerad info finner du på www.sundbybergsstad.se/ursvik  

  
Kymlingeskolan öppnar dörrarna till höstterminen!
Efter sommaren öppnar en ny kommunal F-6 skola och förskola 
i Ursvik med skolstart den 20 augusti. En del av skolans lokaler 
kommer inledningsvis användas av lärare och elever från Ursviks-
skolan, som får sina ordinarie lokaler om och tillbyggda. Kymlinge-
klasserna och Ursvikskolan kommer att ha ett nära samarbete 
under nästa läsår. Under sommaren pågår sista arbetet med 
inredning och möblering av skolan. Skolgården är i det närmaste 
klar och blir både omväxlande och rolig för barnen.
 ”Öppningen av den nya kommunala skolan är en stor händelse 
och det är fantastiskt bra att kunna erbjuda både förskola och 
skola till alla de familjer som flyttar in i Ursvik.”  Säger rektorerna 
Elisabet Streling och Marie Nyhed från barn- och utbildnings-
förvaltningen i Sundbybergs stad.  

Ridanläggning och upprustning av väg i Miloområdet
Under maj och juni pågår rivning av två byggnader i Milot. Bygg-
naderna tas bort för att ge plats för en välkomnande entré till 
området. På sikt kommer du mötas av bänkar och en informa-
tionstavla, som orienterar dig vidare in i området. Under somma-
ren fälls även några träd längst med vägens nya sträcka. Nya träd 
planteras när vägen är klar. För att minimera byggtrafik genom 
bostadsområdet anläggs en provisorisk byggväg väster om den 
tillkommande ridanläggningen. Under augusti och september ge-
nomförs schaktarbeten för både vägen och ridanläggningen. Den 
kommunala ridanläggningen beräknas bli färdig under sommaren 
2015 och du kommer kunna ställa dig i kö från våren samma år.  

Trafikåtgärder för säkrare skolväg
Sundbybergs stad arbetar med att förbättra trafiksäkerheten kring 
Älvkvarnsskolan. Övergångsstället på Milstensvägen vid förskolan 
Granatäpplet och aktivitetsparken kommer att smalnas av för att få 
en säkrare passage över gatan. På Grönlingens väg har två avsmal-
ningar byggts. Staden kommer även att förbättra trafiksäkerheten 
vid övergångsstället över Marieborgsgatan vid Igelbäcksvägen för 
att skapa en trafiksäkrare skolväg. 

Cykelkarta för Ursvik 
Under dialogmötena om Ursviks västra delar som hölls i september 
2013 inkom en del synpunkter gällande cykelvägar i Ursvik. En del 
av synpunkterna handlade om bristande information om befintliga 
cykelvägar. Nu finns en cykelkarta för Ursvik som visar vilka cykel-
vägar som finns och var de leder vidare. Kartan hittar du på 
www.ursvik.se/fritid   

Invigning av sopsugen
Nu byggs Sveriges modernaste sopsugsanläggning i Ursvik och 
den 10 september kl 14 är det invigning. Du är givetvis välkommen! 
Notera datumet och titta in på ursvik.se för mer info när det närmar 
sig. Anläggningen ska ta hand om avfall från över 5000 bostäder, 
skolor och andra byggnader när området är färdigbyggt och på 
ursvik.se finns mer att läsa. 

Restauranger, handel och service
I korsningen Marieborgsgatan/Milstensvägen öppnar Restaurant 
Mateos matservering, bar och café under början på hösten. De 
kommer även att ha en uteservering. Handlarn vid Ursviks allé är 
numera ombud för Schenker Privpak och har även SL biljetter.

Odling i Ursvik
I odlingslådorna nedanför Ursviks Holme spirar det som bäst av 
både blommor och grönsaker. Det är Stadsbyggnadsprojeket 
Ursvik som har ställt upp lådorna med jord för att uppmuntra till 
odling av både växter och gemenskap.  
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Riksbyggen
I Riksbyggens brf Gläntan med sin spännande tegelfasad, är samt-
liga bostäder sålda. Glada och nyblivna Ursviksbor bar in sina 
möbler vid inflyttningen i den första etappen nu i maj och resten 
kommer till hösten. Husen består av såväl radhus, etagelägenheter, 
StegEtt lägenheter som ett flerbostadshus med allt från små till 
stora lägenheter.
 I höst påbörjas försäljningen av nästa etapp, Brf Jubilaren. Totalt 
är det ca 140 lägenheter som löser olika behov. Dels Riksbyggens 
StegEtt lägenheter som är ett instegsboende för förstagångsköpa-
re och består av ett hus med bara ettor och ett hus med bara tvåor, 
dels ett hus med lägenheter från 1-5 rok där samtliga lägenheter har 
balkong mot den fantastiska innergårdsparken. I nya i brf Jubilaren 
blir det också ett skräddarbyggt hus för barnfamiljer med plats för 
vagnar i entrén, torkskåp för snöiga overaller och dubbelugn.

SKB
SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, bygger 147 koo-
perativa hyresrätter i två kvarter: Arrendatorn och Kronogården, 
vid Oxenstiernas allé nedanför Ursviks Holme. Byggstarten är nu 
spikad till slutet av september.

Ikano Bostad
Nu har försäljningen startat av Ikano Bostads nyaste kvarter, brf 
Ursvikskulle. Efter säljstarten i maj blev redan 40 % av lägenheterna 
bokade. Första etappen innehåller 88 lägenheter med inflyttningar 
under 2016. I kvarteret Kaffestugan som ligger närmast Oxenstier-
nas allé pågår byggnationen för fullt. Där är två bostadsrättsfören-
ingar bildade: Brf Kaffestugan och Brf Tehuset och där finns några 
enstaka lägenheter kvar med inflyttningar från nov 2014 – dec 2015.  
Besök gärna Ikano Bostads webb plats för mer information om alla 
lägenheter. Där hittar du också kontaktuppgifter och öppet- och 
visningstider till bobutiken på Marieborgsgatan.

HSB
Nu är det dags för byggstart för HSB brf Musketören som har ett 
fint fritt läge där fasaden mot innergården vetter mot radhus och 
skogsparti. Det traditionsenliga ”första spadtaget” ägde rum den 
12 maj och nu pågår markarbeten. Inflyttning sker i etapper från 
kvartal 1, 2016. Ungefär hälften av lägenheterna är sålda och HSB 
fortsätter med söndagsvisningar i visningsboden vid Oxenstiernas 
Allé/Skrivargatan. För ytterligare information se hsb.se eller kon-
takta Lisbeth Yttergren: 010-442 02 73, lisbeth.yttergren@hsb.se

NCC
NCC äger och utvecklar marken på FOI-kullen, som är benämnd 
detaljplan 3. Där pågår arbetet för fullt och förslaget hur bygg-
nationen kommer att se ut har varit på utställning, dvs visats upp 
för myndigheter och allmänheten under våren. I september 2014 
planeras alla gamla befintliga byggnader inom området att rivas, 
vilket tar ungefär 5 månader. Byggnationen av de första husen 
beräknas till aug 2015 med en möjlig inflyttning i början av 2017. 
Totalt innehåller den här detaljplanen ca 600 lgh i olika utseenden 
och ca hälften är hyresrätter. Till detta kommer även ca 20 små-
hus att byggas inom området

NCC bygger även Ursviks Holme, där bygget pågår som bäst och 
ca hälften av de 25 lägenheterna är sålda. På Ursviks Höjd, där 
NCC säljer villatomter, har ytterligare ett par familjer fått bygglov. 
Än finns det tomter kvar, kontakta Svensk Fastighetsförmedling 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. 
där det blir ca 300 bostäder. 

Wåhlin Fastigheter
I detaljplan 3 (FOA) har Wåhlin Fastigheter förvärvat en del av om-
rådet för att utveckla ungefär 300 hyresrätter i flerbostadshusen 
närmast Enköpingsvägen 

Trivselhus
Trivselhus kommer att bygga 6 stycken stora, exklusiva och fristå-
ende villor vid Forskningsringen intill HSB:s bostäder. Försäljning 
pågår och två hus återstår. Trivselhus planerar även för radhus och 
det projektet är endast på planeringsstadiet. 
Läs mer på Trivselhus webbplats.

Borohus 
Under hösten 2014 startar Borohus byggnationen av 32 bostäder i 
ett fyravåningshus intill Långa torget, på Ursviks allé. Lägenheterna 
är i blandade storlekar och det kommer även att byggas 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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