
Ursviksdagen 
Den sjunde Ursviksdagen i ordningen var som vanligt trevlig och 
myllrande. Över tusen personer i alla åldrar kom för att träffa 
varandra och se vad som finns och är på gång i området. Många 
är Ursviksbor eller på gång att bli. Lyckligtvis höll sig regnet bor-
ta just de här timmarna och besökarna kunde gå runt bland de 
olika bostadsföretagen, utställarna och de många aktiviteterna, 
ta en matbit, fika eller få en glass. Välfyllda tuff-tuff tåg gick runt 
området, ponnyhästar travade och stämningen på scenen var 
hög. Jublet och applåderna hördes på hela skolgården när barn 
i alla åldrar uppträdde med dans, teater och musik. En lyckad 
dag. Titta gärna in på ursvik.se för att se bilder och en film från 
dagen. Tack alla ni som kom och delade dagen med oss.

Fototävling 
Ta din egen sommarbild av Ursvik och var med och tävla om en 
cykel! Är du under 10 år och har tagit bilden själv tävlar du i en 
egen klass. Mobil eller finkamera spelar ingen roll. Gå in och läs 
mer på www.ursvik.se 

Ny gång- och cykelväg i Ursvik  
I början på maj blev en ny gång-och cykelväg mot Tensta/Järfälla 
klar. Den går från Marieborgsgatan och vidare under E 18 broarna. 
Vägen är en tillfällig lösning för att skapa bättre tillgänglighet mot 
det övriga cykelnätet under tiden Ursvik byggs ut. Det finns flera 
cykelvägar till och från Ursvik och på ursvik.se kan du se dem 
inlagda på en flygbild.
 
Ursviks västra delar
Arbetet med Ursviks västra delar pågår för fullt. Här planeras totalt 
ca 3500 bostäder, hyres- och bostadsrätter i stadsmiljö men också 
en högstadieskola, förskolor, matvarubutik, torg, tvärbana och par-
ker. Planprogrammet är antaget i stadsbyggnads- och miljönämn-
den och nu väntas beslut i Kommunfullmäktige den 21 september. 
Därefter intensifieras arbetet med områdets olika detaljplaner. 
Vill du se hur området planeras att byggas ut? Titta in på 
ursvik.se/omursvik/området för att se planskisser, flygbilder mm. 
Ta också gärna en titt på den digitala modellen över områdets 
utbyggnad. 

Ja till tvärbanan genom Ursvik!
Såväl boende som alla i projektet vet hur viktig tvärbanan genom 
Ursvik är. Den 16 juni beslutade Stockholms läns landsting att 
bifalla resurser till tvärbanans Kistagren med två hållplatser i 
Ursvik. Det innebär att byggnationen av tvärbanan startar 2017 
och år 2021 är den färdigbyggt till Ursvik. Därefter kan den byggas 
färdigt till Kista och fram till Helenelund, vilket då är klart 2023.

Nya grannar 
Under första halvåret har närmare 170 bostäder blivit klara och 
inflyttade i Ursvik. Det betyder att ungefär 400 nya Ursviksbor 
kommit till området. 

Markprover i Miloområdet
I Miloområdet är försvarsmaktens markprovtagningar nästan klara 
och ska därefter analyseras. Under hösten hoppas Sundbybergs 
stad få tydligare besked om vilka eventuellt ytterligare åtgärder 
som behövs göras innan arbetet med bl.a. ridskolan och en per-
manent förskola i området kan återupptas. Vid Milots förskola 
pågår åtgärdsarbete och verksamheten öppnar igen i augusti.  

Blommor och bin i Ursvik 
Stadsbyggnadsprojektet fortsätter förra årets succé med od-
lingslådor där de boende kan odla såväl blommor som grönsa-
ker. I år finns även en bikupa i Ursvik och ett flertal familjer är nu 
bifaddrar till sextiotusen Ursviksbin som förutom att göra god 
Ursvikshonung, hjälper till att bevara naturens ekosystem och en 
stor biologisk mångfald. Bikupan och stadsodlingen finns i hörnet 
Ladugårdsgatan/Badhusgatan. Läs mer på www.ursvik.se. 

Restauranger, handel och service
•  Thaivagnen har återuppstått på ny plats, vid Ladugårdsgatan 27  
 nära Kymlingeskolan. Ett par bord finns om man vill äta på plats.  
 Öppet må-lör mellan 16.00 – 21.00. Telefon 076-3107493.  

• Mateos uteservering på Marieborgsgatan 4 är öppen med 
 bästa solläge. Meny och info finns på www.mateosursvik.se

•  Handlarn på Oxenstiernas allé är öppen hela sommaren med   
 livs, glass, godis, tidningar med mera och är även ombud för   
 Schenker och SL.
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FOI – kullen 
På FOI kullen där Försvarets Forskningsanläggning tidigare haft 
sin verksamhet är nu byggnaderna rivna. Det är nästa utbyggnads-
område där NCC, Järntorget och Wåhlin Fastigheter tillsammans 
kommer att bygga närmare drygt 800 bostäder. Området kom-
mer innehålla flerbostadshus, i både hyres- och bostadsrättsform, 
och ett antal småhus. Längst upp på kullen blir det en fin park, 
Forskarparken och en lekplats med fokus på barns rörelse och 
motorik. Byggstart planeras till 2016 och de första inflyttningarna 
på kullen väntas 2017/2018. 

NCC 
NCC fortsätter sitt stora engagemang i Ursvik och fokus ligger 
främst på kommande byggnationer på FOI-kullen, detaljplan 3. 
Här planerar NCC för nästan 200 bostäder i olika storlekar och 
utseende samt ca 20 småhus inom området. Först ut är NCCs 
projekt, Balthazars Kulle, tre stycken stadshus som rymmer totalt 
54 lägenheter, 2:or till 4:or, byggstartar under hösten 2016 och här 
kan du redan anmäla intresse via NCCs webbsida. NCCs projekt 
vid Marieborgsgatan, Brf Ursviks Holme är slutsålt och de 25 
bostäderna är inflyttningsklara hösten 2015.  

Järntorget  
Järntorget planerar för ca 320 lägenheter fördelade på 12 st 
punkthus som kommer att kännetecknas av modern funktion och 
smarta planlösningar. Preliminär byggstart 2016 med inflyttning ca 
2 år senare. Intresseanmälan kan redan nu göras på Järntorgets 
webbplats, jarntorget.se.  

Wåhlin Fastigheter 
I detaljplan 3 (FOI- kullen) har Wåhlin Fastigheter köpt en del av 
området för att utveckla ungefär 350 hyresrätter i flerbostadshus 
närmast Enköpingsvägen. Byggstart är planerad till andra kvarta-
let 2016 och första inflyttning är beräknad att ske efter sommaren 
2017. 

Ikano Bostad
Ikano Bostads lägenheter sålde snabbt slut och nu återstår bara 
att husen byggs färdigt och fylls av nya grannar. Nya Ursviksbor 
har flyttat in i Brf Kaffestugan under hela våren och efter som-
maren kommer ännu fler att flytta in i Brf Tehuset. Även Brf Urs-
vikskulles 170 bostäder är slutsålda. Där pågår byggnationerna för 
fullt och första inflyttning sker andra kvartalet 2016.  

Trivselhus 
I villorna som Trivselhus byggt är det inflyttat och klart. Nästa 
projekt som Trivselhus väntar på att få komma igång med är 13 
radhus som kommer att byggas i BRF form och säljas av Bjurfors 
Solna. I skrivandets stund är datum för säljstarten ännu inte beslu-
tad. Trivselhus planerar även för ytterligare radhus på intilliggande 
kvarter under de närmaste åren. 

HSB
HSB har två projekt i Ursvik som båda är slutsålda. Det ena är Brf 
Musketören vid Oxenstiernas allé, 68 lägenheter i blandade stor-
lekar och där de första inflyttningarna kommer att ske i slutet på 
året. Det andra är Brf Fanfaren där husproduktionen kommer igång 
i höst. Här blir det 59 mindre lägenheter och inflyttning våren 2017.    

Borohus 
Borohus planerar 32 bostadsrätter i ett fyravåningshus intill Långa 
torget på Ursviks allé. Lägenheterna är blandade storlekar och har 
även ett garage. Byggstart är planerad till hösten 2015. 

SKB
Nu ser man hur SKBs hus skjuter i höjden nedanför Ursviks Holme. 
De 148 lägenheterna i SKBs nya kvarter inryms i totalt fyra hus-
kroppar som bildar en stor grön gård i mitten. SKB står för Stock-
holms Kooperativa Bostadsförening och lägenheterna förmedlas 
endast till medlemmar. Första inflyttning sker under våren 2016 
och pågår sedan i ca ett år.  

Riksbyggen 
I Brf Gläntan är sedan länge 140 bostäder inflyttade, däribland 
lokalhyresgästen Studio Novas som fotograferar barn och familjer. 
I Riksbyggens Brf Jubilaren togs spadtaget i våras, eller handsätt-
ningen snarare, vilket skedde i blöt betong. Brf Jubilaren är en del 
av det som kallas Ursviks Parker och består av fyra hus med ca 
140 lägenheter i olika boendeformer och alla lägenheter såldes 
snabbt slut. Namnet kommer av att Riksbyggens 75-års jubileum 
och är ett boende fyllt med guldkorn från företagets tidigare 
bostadsprojekt. Första inflyttning planeras till slutet av 2016. 

Serafim Invest  
De fyra radhus som Serafim Invest bygger på Marieborgsgatan har 
genom sitt läge mot Ursviks holme nästan en egen skogstomt i 
Ursvik. Varje hus har en stor takterrass i sydvästläge och tack vare 
den skandinaviska designen bryter de av mot övrig bebyggelse i 
området. Alla hus är sålda och flyttas in under senhösten.

Folksam 
Folksam Fastigheter bygger två kvarter med hyresrätter i Ursvik. 
Det är dels Kv Foderladan med 132 bostäder som flyttas in succe-
sivt under hela 2015 och dels Kv Badstugan med 137 bostäder som 
blir klara under hösten 2015 och kommande vår. Alla Folksams 
hyresrätter förmedlas av bostadsförmedlingen. 

Ursviks höjd 
De flesta av de 24 egna hem villorna på Ursviks höjd byggs nu 
klara och fler och fler flyttar in medan resterande familjer bygger 
och planerar vidare på sina hus.  

Ha en skön sommar!
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