
DET HÄR ÄR URSVIK 
En plats för omtanke



 En plats för omtanke
Ursvik planeras och byggs med omtanke. Det handlar inte bara 
om husen, gatorna och parkerna, utan också om att uppmuntra 
människors gemenskap och omtänksamhet mot varandra. Då 
skapar vi ett Ursvik där vi trivs tillsammans. 

IDAG OCH I FRAMTIDEN
Ursvik har kommit långt i sin utveckling och idag bor det närmare 
5 000 personer här. När området är färdigutvecklat kommer det 
att finnas ungefär 9 000 bostäder, med omkring 20 000 invånare. 
Närservicen och kommunikationerna utvecklas successivt – bland 
annat kommer Tvärbanan hit 2021. 

SMÅSTADEN NÄRA STORSTAN
Många väljer Ursvik för att de vill bo i ett lugnt men ändå levande 
område, där det är lätt att lära känna grannarna och skapa en 
gemenskap. Samtidigt är det nära till Stockholms innerstad,  
Sundbybergs centrum, Friends Arena och Mall of Scandinavia,  
där du hittar högre puls och en massa möjligheter.

ALLA SKA TRIVAS
I Ursvik ska alla kunna trivas tillsammans, oavsett ålder, kön eller 
ursprung. Här finns många olika typer av bostäder – allt från små 
hyreslägenheter till radhus och villor. Även närservicen är viktig. 
En plats med omtanke erbjuder förskolor och skolor, meningsfulla 
fritidsaktiviteter, restauranger och butiker. 

ETT AKTIVT LIV
Få områden ger så goda möjligheter att hålla igång som Ursvik. 
Du har naturen runt hörnet, så att du snabbt kan komma ut på  
en promenad, löprunda eller upptäcktsfärd med barnen. Här finns 
gym, idrottsklubbar och aktivitetsytor. Om du gillar konst och 
kultur finns också mycket att uppleva i Ursvik och närområdet.  

Läs mer på www.ursvik.se



Många av Ursviks invånare är barn  
i olika åldrar. Därför finns det både  
förskolor och skolor i området – och 
fler ska det bli. Närheten till natur,  
parker, aktivitetsytor och konst gör 
Ursvik extra barnvänligt.

Förskolor 
och skolor

1 

Livsmedelsbutik2 

Restauranger3 

Mitt i Ursvik ligger livsmedelsbutiken  
Handlar’n, som har ett brett sortiment 
på en ganska liten yta. På andra sidan 
Enköpingsvägen finns Willys och Coops 
stormarknader med ett riktigt stort  
utbud till låga priser.    

Idag finns restaurang Mateos och  
Arigato Sushi i Ursvik. Båda erbjuder 
såväl servering på plats som take-away. 
En ny pizzeria öppnar under december 
2016 och ytterligare restauranger och 
kaféer är på gång framöver. 
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Finns idag
Planeras

1 Förskolor och skolor
2 Livsmedelsbutik
3 Restauranger
4 Stadsparker
5 Konsten i Ursvik
6 Motion och rekreation
7 Busshållplatser
8 Tvärbanans stationer
9 Ursviks Torg

Nära till  
det mesta
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Grönytor är viktiga för att skapa om- 
växling och ljus i stadsmiljön. New York 
har Central Park och Ursvik har Ursviks 
Holme. På sikt blir det fler sköna 
stadsparker, såsom Forskarparken, 
Kvarnkullen och Älvdansparken.

Stadsparker4 

Konsten i Ursvik5 

Motion  
och rekreation

6 

Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik 
driver en unik satsning på samtids- 
konst för att göra området levande 
och stimulerande. Här finns idag 
fyra spännande konstinstallationer 
och fler kommer det att bli. 

Få områden erbjuder så goda  
möjligheter att vara aktiv som Ursvik. 
Här finns ett fantastiskt natur- och 
rekreationsområde precis runt hörnet, 
och dessutom gym, idrottsklubbar  
och aktivitetsytor i stadsmiljön. 



SL trafikerar den nybyggda delen av 
Ursvik med buss 504, som stannar  
vid tre olika hållplatser i området. 
Närmaste tunnelbana är Hallonbergen 
eller Rissne, som ligger på varsin gren 
av den blå linjen. 

Busshållplatser7 

Tvärbanans 
stationer

8 

Ursviks Torg9 

År 2021 kommer Tvärbanan till  
Ursvik. Den kommer att stanna vid 
två stationer – en vid Ursviks Torg 
och en i norra delen av Ursvik. Linjen 
som passerar området går mellan 
Alvik och Helenelund via Kista. 

Ursviks Torg blir hjärtat i områdets 
närservice. Här kommer det mest  
att finnas, till exempel butiker, restau-
ranger, kafé, bibliotek, högstadieskola, 
idrottshall och enligt planerna också 
ett kulturhus. 



Vill du veta mer om 
Ursvik och allt spännande  
som händer här?

Det finns många sätt att följa med i Ursviks utveckling. Välj de 
kanaler som passar dig bäst.

WEBBPLATS: ursvik.se

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV: ursvik.se/nyhetsbrev

FACEBOOK: facebook.com/StadsdelenUrsvik

INSTAGRAM: @ursvik.se

SAMARBETE OCH GEMENSAM VISION
Vi är flera bostadsutvecklare i Ursvik, vilket ger området en 
större dynamik och ett bredare utbud av bostäder. För att 
helheten ska bli så bra som möjligt har vi en gemensam vision 
och ett nära samarbete med Sundbybergs stad. En plats för 
omtanke skapar vi tillsammans, inte var och en för sig.

Stora Ursvik KB • Sundbybergs stad • Förvaltaren • Bonava 
FFAB Fastighetsförädlarna • Folksam Fastigheter • Hagelsrum 
Gruppen • HSB • Ikano Bostad • Järntorget • Lean Bostad 
Lindbäcks Bygg • Riksbyggen • Serafim Fastigheter • SKB 
SSM Fastigheter • Trivselhus • Wåhlin Fastigheter
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