
Fototävling
Ta din egen bild av Ursvik och vinn en cykel! Är du under 10 år 
tävlar du i en egen klass. Mobil eller finkamera spelar ingen roll. 
Vi planerar tre fototävlingar, en för vardera höst, vinter och som-
mar/vår. Gå in och läs mer på www.ursvik.se

Milots förskola flyttar verksamheten
Runt Milots förskola pågår nu markarbeten och skolan är därför 
stängd läsåret ut. Under tiden går barnen på Kymlingeskolan 
och Granatäpplets förskola som båda ligger i Ursvik. Det innebär 
att fler barn än planerat går på Kymlingeskolan, och man kan 
därför inte ta emot några nya barn under den här tiden. Det går 
inte att med säkerhet säga när arbetena är klara, men utgångs-
punkten är att Milots förskola ska kunna öppna hösten 2015. 
Om arbetet skulle bli klart tidigare, flyttar man tillbaka till de 
ordinarie lokalerna så fort man får klartecken till det. Mer infor-
mation finns på www.sundbyberg.se/omlokalisering. 

Ridanläggningen senarelagd
Arbetet med ridanläggningen i Milot samt den gång- och cykel-
väg som ska binda ihop ridhusområdet med Ursviks västra delar 
har senarelagts. Arbetet har skjutits upp på grund av markunder-
sökningar och åtgärder i området och öppning av ridanläggning-
en beräknas nu till våren 2016. Många vill sätta upp sig på kölista 
till ridanläggningen men någon sådan finns dock inte i dagsläget. 

Demokrativeckan 13-19 oktober - Berättarlådan öppnas!
Sundbybergs stad anordnar för fjärde året i rad en demokrativecka 
som är en del av den Europeiska veckan för lokal demokrati som 
Europarådet arrangerar. Temat i år är Deltagardemokrati – delta, 
föreslå, besluta. Hela programmet för demokrativeckan finner du 
på sundbyberg.se. En av programpunkterna är en utställning om 
samrådet för Ursviks västra delar där du kan ta del av de berät-
telser och synpunkter som lämnades in under plansamrådet. Plats: 
Stadshusets entré i Hallonbergen. Öppet måndag – torsdag 8:00 – 
17:00, fredag: 8:00 – 15:15. 

Ett steg närmare byggstart vid FOI-kullen
Nästa stora detaljplan som väntas vinna laga kraft i Ursvik är 
den som vi kallar etapp 3 vid FOI-kullen. Planförslaget antogs 
av Stadsbyggnads- och miljönämnden den 22 september. Nästa 
instans är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detaljpla-
nen väntas vinna laga kraft runt årsskiftet och husproduktionen 
påbörjas tidigast hösten 2015. Under hösten och våren pågår riv-
ningar av de gamla byggnaderna och förberedande markarbeten.  

Samrådstiden för Ursviks västra delar är nu slut 
Planprogrammet för Ursviks västra delar har varit ute på samråd 
under perioden 1 juli – 14 september. Förslaget har presenterats 
och diskuterats i nära samarbete med boende både i Ursvik, övriga 
Sundbyberg och Rinkeby. För att väcka intresse och öka delaktig-

heten under samrådet har ”Berättarlådan” funnits på olika platser i 
staden, modellvisningar har ägt rum i Ursvik och en guidad tur ge-
nom det framtida området har genomförts. Nu bearbetas och sam-
manställs de synpunkter som inkommit på förslaget. Godkännande 
och antagande av planprogrammet är nu att vänta kring årsskiftet, 
därefter fördjupas arbetet i områdets olika detaljplaner. 

Gångväg nedanför Ursviks holme
Snart stängs Kronogårdsvägen för de gående när SKB kommer 
igång med byggnationen av sina bostäder, se sidan 2. Istället 
anläggs en tillfällig, belyst gång- och cykelväg längs med kanten 
av Ursviks holme så att det går att ta sig mellan Oxenstiernas allé 
och Arrendevägen. 

Restauranger, handel och service
På Marieborgsgatan 4 har nu Mateos restaurang och bistro 
öppnat. De serverar lunch och a la carte i sin moderna restau-
rang som också kommer att ha uteservering på somrarna. Det 
blir italiensk mat som även finns för avhämtning. Se mer på 
www.mateosursvik.se. På Marieborgsgatan finns sedan i våras 
även skönhetssalongen Beaty4life. Hos Handlarn vid Ursviks 
allé kan du köpa godis, tidningar och det nödvändigaste vad 
gäller livs, och de har också enklare matservering och kaffe. Du 
kan också ladda ditt SL kort och hämta ut paket från Schenker 
Privpak. I Ursvik finns även NoNameThai, en thaikiosk som står en 
bit upp på Ursviks allé.

Sopsugen invigd
Ingen som har åkt till eller förbi Ursvik har väl missat den stora 
byggnaden med en stor grön växtvägg. Det är Ursviks sopsug 
som invigdes i september. Sopsugsanläggningen är en av Euro-
pas modernaste och kommer att ta hand om avfallet från fler-
bostadshusen i de delar av Ursvik som ligger runt Oxenstiernas 
allé och för de bostäder som byggs nu och framåt i tiden. Den 
levande växtväggen består av mer än 2000 plantor av 20-talet 
gräs- och örtsorter. Är du nyfiken på anläggningen, läs mer på 
www.ursvik.se/gron_sopsug 

Odling i Ursvik
Sommarens stadsodling blev en succé. Många glada Ursviks-
bor fick det att spira av både blommor och grönsaker i lådorna 
nedanför Ursviks Holme. Stadsbyggnadsprojektet Ursvik som 
ställde upp lådorna med jord vill uppmuntra till odling av både 
växter och gemenskap och hoppas kunna upprepa projektet på 
ny plats nästa år. Se bilder och odlarnas berättelser på ursvik.se

Ökad tillgänglighet
För att öka tillgängligheten och säkerheten för personer med 
funktionsnedsättningar kommer en del av passagerna på gator 
och gångvägar i Ursvik att byggas om. Det är främst kontrast-
markeringar som ska tas bort. Läs mer på sundbyberg.se
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Borohus 
Borohus planerar 32 bostäder i ett fyravåningshus intill Långa 
torget på Ursviks allé. Lägenheterna är blandade storlekar och har 
även ett garage.

HSB
Intill Oxenstiernas allé arbetas det för fullt med HSB brf Muske-
tören. Huset som kommer att resas ovanpå den grund som nu 
byggs får ett fint fritt läge där fasaden mot inner-gården vetter 
mot radhus och skogsparti. Musketören har 68 lägenheter som 
planeras att stå färdigt i slutet av 2015. Försäljning pågår och 
drygt hälften av lägenheterna är sålda. HSBs nästa etapp kommer 
att bestå av ca 55 st smålägenheter med säljstart till våren 2015. 
I visningsboden vid Oxenstiernas Allé/-Skrivargatan presenteras 
bostäderna. Är du intresserad, besök hsb.se eller kontakta Lisbeth 
Yttergren: 010-442 02 73, lisbeth.yttergren@hsb.se.

Ikano Bostad
I slutet av november flyttar de första köparna in i brf Kaffestugan. 
Inflyttningar kommer att ske i stort sett varje månad fram till 
sommaren 2015. Därefter börjar nya Ursviksbor att flytta in i brf 
Tehuset. Ikano Bostads nyaste etapp, bfr Ursvikskulle, började 
säljas i våras. Där är redan över hälften av lägenheterna sålda. 
Till andra etappens 82 lägenheter pågår försäljningen till medlem-
mar i Ikano Förmån som anmält förtur. Allmän säljstart planeras 
till i slutet av oktober.
 Är du intresserad av lägenheterna i brf Ursvikskulle kan du läsa 
mer på Ikano Bostads webbplats, eller varför inte besöka bobuti-
ken på Marieborgsgatan 2. 

NCC
NCC har flera projekt i Ursvik. I detaljplan 3, FOI kullen är riv-
ningen påbörjad och pågår fram till i vår, varpå arbetet med 
gator och mark startar. Totalt innehåller den här detaljplanen 
ca 600 bostäder i olika utseenden och ca hälften är hyresrätter. 
Till detta kommer även ca 20 småhus att byggas inom området. 
Husproduktionen kan tidigast starta hösten 2015 med möjlig 
inflyttning 2017. Se även ovan. 
 NCC bygger även Ursviks Holme, där bygget pågår som bäst 
och där bara ett litet antal av de 25 bostadsrätterna är kvar. På 
Ursviks Höjd, där NCC säljer villatomter, finns det nu endast ett 

fåtal kvar. En familj har nyligen flyttat in och allt fler får bygglov. 
Kontakta Svensk Fastighetsförmedling i Solna om du är intres-
serad. 

I de nya delarna av Ursvik bygger NCC även två hus med hyres-
rätter åt KPA Pension, ena etappen med 137 bostäder i Kvarteret 
Foderladan byggs nu och andra etappen med 132 bostäder i kvar-
ter Badstugan intill Kymlingeskolan byggs nästa sommar. 

Riksbyggen
Många glada och nyblivna Ursviksbor har satt bo i Riksbyggens 
brf Gläntan under våren och allt eftersom husen färdigställs fort-
sätter inflyttningarna under hösten och vintern.

De sista lägenheterna i brf Gläntan sålde slut redan i våras så nu 
presenteras brf Jubilaren inom kort. Det är Riksbyggens nästa 
etapp som ligger snett emot kvarteret där Gläntan ligger. Totalt 
är det ca 140 lägenheter som löser olika behov. Dels Riksbyggens 
StegEtt lägenheter som är ett instegsboende för förstagångs-
köpare 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 fina innergårdsparken.

SKB
Första spadtaget för SKBs projekt blir den 30 oktober. Däref-
ter sätter SKB fart med markarbeten inför de bostäder som ska 
byggas vid Oxenstiernas allé nedanför Ursviks holme. Det är 147 
kooperativa hyresrätter som byggs i två kvarter: Arrendatorn och 
Kronogården. Under tiden för byggnationen kommer en tillfällig 
gångväg att byggas nedanför Ursviks Holme.

Trivselhus
Trivselhus bygger 6 stycken stora, exklusiva och fristående villor
vid Forskningsringen intill HSB:s bostäder. Alla är slutsålda men 
Trivselhus planerar även för radhus. Det projektet är dock endast 
på planeringsstadiet. Läs mer på Trivselhus webbplats.

Wåhlin Fastigheter
I detaljplan 3 (FOI) förvärvar Wåhlin Fastigheter en delen del av 
området för att utveckla ungefär 300 hyresrätter i flerbostads-
husen närmast Enköpingsvägen. 

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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