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Med bostäder, butiker och kontor längs 
trädkantade gator, goda kommunika-
tioner och grönområden i närheten blir 
Ursvik ett idealiskt område för dig som 
vill bo i en trivsam stad i staden. Mitt i 
Sundbybergs nya stadsdel planerar vi 
kvarteret Kaffestugan. 
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Välkommen till 
Brf Kaffestugan
Kaffestugan byggs, mitt i den nya  
stadsdelen Ursvik. Den första delen,  
Brf Kaffestugan, kommer att bestå av  
79 lägenheter med 1–4 rum och kök.  
Alla lägen heter har bra planlösning och  
de flesta balkong eller uteplats. Självklart 
finns även garageplatser i anslutning. Det finns vissa faktorer som är avgörande 

för att ett område ska bli populärt. Ett 
attraktivt läge är en självklar utgångspunkt. 
God arkitektur och vackra omgivningar 
likaså. Bra serviceutbud, närhet till akti
viteter för alla åldrar och välfungerande 
kommunikationer är ytterligare exempel på 
trivselelement. 

En stad i staden 
Sundbybergs nya stadsdel Ursvik kommer 
att innehålla allt detta – och lite till. När 
området står färdigt kommer det att fung

era som en egen liten stad, komplett med 
butiker, caféer, arbetsplatser, barnomsorg, 
lekparker och torg. 
 
Mycket bostad för pengarna 
Det är helt enkelt väldigt mycket som talar 
för att Ursvik kommer att tilltala många 
människor med höga krav på livskvalitet. 
 Den som dessutom är intresserad av 
att få mycket bostad för pengarna bör titta 
närmare på kvarteret Kaffestugan som är 
vårt spännande projekt i området. Allt om 
det kan du läsa i den här broschyren. 

Sundbybergs  
blivande favorit

Brf Kaffestugan
Antal lägenheter: 79 
Byggstart: hösten 2013 
Säljstart: mars 2013 
Inflyttning: från hösten 2014  
i olika etapper

Fakta

En ny och modern stad i staden håller just nu på att växa fram i 
Ursvik i norra Sundbyberg. Är du en av pionjärerna som flyttar 
in i Ikano Bostads kvarter Kaffestugan?  
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De som redan bor i Ursvik uppskattar 
framför allt lugnet, gemenskapen och 
närheten till naturupplevelser.  
 Samtidigt ser de den geografiska 
placeringen som en klar fördel. Vare 
sig jobbet ligger i stan eller i Kista går 
det fort att ta sig till och från området. 
Och serviceutbudet finns redan idag 
inom bekvämt avstånd, tack vare både 
Kista och Solna Centrum. Inom ett 
par år kommer det dessutom att finnas 
ett lokalt utbud.
 Med småstadens charm och stor
stadens utbud inom räckhåll kommer 
Ursvik att ge dig det bästa av två 
världar! 

Livet i  
området

 Med småstadens charm och storstadens utbud får du det bästa av två världar.

 Nära till shopping och annan service.

 Kvarteret är centralt placerat – nära flera grönområden.

 Nästan alla lägenheter har balkong/uteplats.

 Många kollektivtrafikalternativ runt hörnet.
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Geografiskt sett är Ursvik smått unikt.  
Dels för att det ligger så nära centrala 
Stockholm, dels för att det finns skog och 
natur i närheten. Runt hörnet finns dess
utom en uppsjö av kollektivtrafikalternativ;  
buss, tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg,  
och om något år även tvärbana. För bilburna 
finns vägen mot Stockholm respektive  
Arlanda nära till hands.
– Det finns inte så många områden med så 
här goda förutsättningar kvar att exploatera 
i Stockholmsregionen. Och med tanke på 
att det byggs både hyresrätter och bostads
rätter finns stor potential att uppnå en 
spännande blandning av unga och äldre, 
även om det nog framför allt kommer att 
locka barnfamiljer. 

Urban miljö i andra etappen
Det tror Jonas Nygren som är ordförande 
för Sundbybergs kommunstyrelse, vars upp
gift bland annat är att leda och samordna 
kommunens översiktliga markplanering. 
 Han berättar också att så kallad engelsk 
trädgårdsstad med blandad, småskalig 

bebyggelse och torgmiljöer var modellen för 
den första etappen i området. 
– I nuvarande etapp är det däremot mer 
urban stadsmiljö med högre hus, stora 
inner gårdar, boulevarder och offentliga 
platser som byggs. 

Hög pedagogtäthet framöver
Redan nu finns två nya förskolor i området, 
och i takt med tillväxten kommer en ytter
ligare utbyggnad av barnomsorgen att ske.
– Sundbyberg är faktiskt en av få kommuner 
som klarar av att leverera bättre än det  
statliga barnomsorgskravet, trots att vi  
är landets snabbast växande kommun.  
På sikt kommer vi att ha den högsta 
pedagog tätheten i hela länet. Dessutom 
kommer även äldreboende att byggas i  
området, säger Jonas Nygren. 
 Självklart förbereds det även för kom
mersiell service, i form av till exempel 
butiker och restauranger. Och tack vare 
de möjligheter till kontorsetablering som 
planeras kommer området att präglas av 
folkliv även dagtid. 

En ny stadsdel tar form
Ursvik är Sundbyberg kommuns största bostadssatsning någonsin. 
År 2020 förväntas uppemot 15 000 personer bo här, vilket är 
ungefär lika många som i centrala Sundbyberg. 

 Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. 

 Ursviks naturområden lockar allt från inbitna orienterare, mountainbikecyklister och terränglöpare till vardagsmotionärer som vill ge sig ut i elljusspåren.

Lugnt och tryggt
– Det bästa med Ursvik är lugnet och när
heten till naturen. Jag är ofta ute i skogen 
med min och sambons yngsta i vagn. Det 
finns en mängd olika banor att välja mellan 
och även ett utegym i anslutning till dem. 
Jag har rekommenderat mina vänner att 
flytta hit. Det kommer att bli en helt ny 
stadsdel med närhet till allt när det står 
färdigt. Samtidigt är det en lugn och trygg 
miljö. Man kan släppa ut barnen på gården 
utan att vara orolig. Dessutom är det huma
na priser på bostadsrätterna i området. 

Elevhälsa i fokus 
– Ursvik är ett växande område med 
många nya hus och nyinflyttade barn. 
Även Älvkvarnsskolan växer med en ny, 
fin lokal som innebär att vi utöver förskola, 
låg och mellanstadium även kommer att 
erbjuda högstadium. Vår friskola har ett 
kompromisslöst fokus på elevernas bästa 
vilket bland annat visar sig i vår inriktning 
på hälsa. Barnen är mycket utomhus och 
uppskattar närheten till fina skogsområden 
liksom till den jättefina aktivitetsparken 
alldeles i närheten. 

 Michaela Rothman, boende i området. 

 Lena Bergqvist, vik Rektor Älvkvarnsskolan.

Unikt naturområde för alla
– Ursvik är både extremt statsnära och 
naturnära. Den som jobbar i city kan på  
en halvtimme vara ute i det som andra  
européer skulle kalla för vildmark.  
Du byter stan mot imponerande natur
områden på nolltid där fina leder blandas 
med de mest krävande terrängspår som 
finns i Stockholmsområdet. 

Här ryms det mesta i svensk natur utom 
fjäll och stora sjöar. 

– Området är känt bland skogssportare  
som jag – det är ett enormt varierat,  
kuperat och populärt rekreationsområde. 
Det lockar allt från inbitna orienterare, 

mountainbikecyklister och terränglöpare 
till vardagsmotionärer som vill ge sig ut i 
vanliga elljusspår.

75 km löpning mitt i natten
I Ursvikskogarna finns även ett ”extrem
spår” på 15 kilometer för den som tar löp
ning på allvar. Varje senvinter arrangerar 
Stockholm Multisport det krävande trailer
loppet Ursvik Ultra där deltagarna springer 
fem varv – 75 kilometer – mitt i natten. Ofta 
i snö, tö och halka. 

– Loppet är utformat för att vara så 
”sviiinjobbigt” som möjligt! Men man kan 
även välja att tävla i en kortare distans, till 

exempel ett varv. Du som flyttar till Ursvik 
är hjärtligt välkommen att delta – då får 
du även en fin introduktion till Ursviks 
grönområden. 

 Johan Hamilton, arrangör Ursvik Ultra. 

Ursvik är känt för sin fantastiska natur. Vildmark, rent av. Det vet 
Johan Hamilton som tillbringat väldigt många timmar i skogarna 
som sträcker sig mellan Ursvik och Kista.

Perfekta omgivningar 
för utomhusaktiviteter
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79 lägenheter  
söker hemlängtare

Planlösningar – exempel

Lägenheterna
Balkong/uteplats*
Ekparkett
Tvättmaskin och torktumlare*
Diskmaskin och micro
5 års garanti på vitvaror
Köks- och badrumsinredning  
från IKEA
Nästan alla lägenheter har balkong/uteplats, tvätt-
maskin och torktumlare. Se bofakta för detaljer.

Kaffestugan byggs i två delar kring en grön
skande innergård. I den första byggs 79 av de 
totalt 162 bostadsrätterna. 
 Lägenheterna är 27–90 kvm stora och 
fördelade på 1–4 rum och kök. Samtliga har 
väl genomtänkta planlösningar där varje 
kvadratmeter används på bästa sätt. De flesta 
har balkong eller uteplats.  

Planlösningarna är luftiga och de stora 
fönstren släpper in mycket ljus. Köken är fullt 
utrustade, bland annat med diskmaskin, och 
underskåpens lådor är mjukstängande.   
 Väggarna är vitmålade och golven klädda 
med ekparkett. De helkaklade badrummen är 
i de flesta fall utrustade med tvättmaskin och 
torktumlare. Tvättstuga finns i föreningen. 

En Ikanolägenhet är noga genomtänkt från golv till tak.  
Varje kvadratmeter är där för dig att användas, och det  
finns inte några onödiga eller svårmöblerade utrymmen.

Fakta

 Fasader som vetter mot Brf Kaffestugans trivsamma innergård.

Inflyttning 
hösten 2014!

Yta: ca 59-75 kvm
Antal: 27 st

Yta: ca 27–29 kvm
Antal: 4 st

Yta: ca 74-90
Antal: 12 st

Yta: ca 39–57 kvm
Antal: 36 st

4 rok

2 rok

3 rok

1 rok

För fler alternativ:
ikanobostad.se/ 

kaffestugan

Dessa planlösningar är skisser och kan avvika från verkligheten.
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Genomtänkt  
in i minsta  
detalj
Parkering.
I föreningen finns det ca 40 parkerings
platser i husets garage under gården.  
Uthyrning av garageplatserna sker i tur
ordning allt eftersom lägenheterna säljs. 
Endast en parkeringsplats per lägenhet 
kan bokas innan tillträdet. Efter det att 
samtliga lägenheter har tillträtts kan du 
boka en extra garageplats i mån av plats.

Förråd.
Till varje lägenhet hör ett förråd. Stor
lekarna på förråden varierar beroende på 
lägenhetsstorlek. Cykeln går att ställa i 
cykelställ på gården eller i cykelrum.

Ingår i månadsavgiften. 
 Värme och vatten
 Tv
 Telefoni
 Bredband

Trapphus och postboxar.
Postfack för inkommande post finns på 
entréplan i respektive trapphus. 

Boende  
med låg  
miljöpåverkan
Ikanos hus byggs i solid betong som är ett 
material med många fördelar. Det är håll
bart och ljudisolerande och skapar en tyst 
och behaglig känsla i rummen. Dessutom 
har det låg miljöpåverkan, inte minst vid 
uppvärmning. 

  Rejäla fönsterpartier ger maximalt ljusinsläpp.

Inredaren 
berättar

Grundinredningen i alla 
våra bostadsrätter kommer 
från IKEA och håller en hög 
standard, eftersom vi tycker 
att man inte ska betala extra 
för att bo bra. Uttrycket 
är modernt och stilrent; 
badrummet har vitt kakel, 
gråsvart klinkers och vit 
kommod, och köket är vitt 
med svart bänkskiva. Alla 
lägenheter har inbyggnads
ugn, induktionshäll, inbyggd 
micro och en integrerad 
diskmaskin. För att skapa så 
mycket förvaring som möj
ligt jobbar vi genomgående 
med lådinredning. Den som 
däremot vill sätta personlig 
prägel på inredningen kom
mer att kunna göra ett antal 
val i kök och badrum.  
För att göra det så enkelt 
som möjligt tar vi fram en 
inredningskatalog med de 
val som gäller för just Ursvik. 
Den skickas ut ungefär ett 
år före inflyttning till alla 
som tecknat avtal. Sedan 
bjuds alla intresserade in till 
ett inspirationsseminarium 
på IKEA i Barkarby.  Alla lägenheter har öppen planlösning.

 Lägenheterna har väl genomtänkta rumsindelningar.

 Parkeringsplatser finns i husets garage under gården.

 Självklart kommer köksinredningen från IKEA.

Tyst och 
behagligt.

”
 Lotta Sjödin, inredare på 

Ikano Bostad
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Ptroo! 
Sundbybergs första kommunala ridanlägg
ning beräknas stå klar i Ursvik 2014.  

I det närliggande naturreservatet Igelbäcken 
finns våtmarker där grodor, snäckor och 
sällsynta fiskar som grönling och nissöga 
trivs.  

Vad gör du  
på din fritid?
I Ursvik har du nära till allt du behöver för 
att leva ditt liv i den takt du vill. 

Buss 504 tar dig till Sundbybergs centrum på 
15 minuter. På sikt kommer fler bussar att till
komma. Det finns även planer för att utvidga 
tvärbanans sträckning till området. 

Närhandlat
Successivt kommer området att fyllas med 
butiker och service. Kista Galleria och Solna 
Centrum finns också inom räckhåll.  

Inredningsinspiration

Bussigt 

Med ny lägenhet har du säkert behov av både inspiration och nya möbler. Ditt närmaste  
IKEAvaruhus ligger i Barkarby, 10 kilometer bort. 

Lediga!
Milot, Försvarsmaktens gamla område, 
har nyligen öppnats för den frilufts och 
motionssugna allmänheten.  

Smått och gott 
i Ursvik

Grodsafari

KLIPPAN 2-sits i färgen Granån röd, 1 695 kr

Rörelseenergi 
I närheten ligger en allaktivitetspark med 
bland annat basketplan och skateramp. 
Både förskola och skola finns på promenad
avstånd. 

Lär känna ditt nya område.
Välkommen till småstadsidyllen Ursvik! Här växer ett nytt samhälle fram. Redan nu är skolor, förskolor 
och lekparker igång. Inom en snar framtid är det planerat att allt du kan behöva ska finnas på plats.  

Ursvik

1  Här bygger Ikano Bostad
2  Skolor
3  Förskolor
4  Fritidsgård
5  Ursviks torg
6  Allaktivitetspark, bollplan
7   Sporthall/kultur evenemang
8  Ridanläggning

9   Milot med rekreations-  
och idrottsmöjligheter

10  Hållplats för tvärbana
11  Busshållplats
12  Tunnelbana
13  Ursvikskolan
14  Ursviks motionsgård
15  Motionsslinga

16   Willys stormarknad,  
Statoil, McDonald’s, Toyota 
m m

17   Mot IKEA i Barkarby
18   Mot Stockholm city
19  Butiker/service

19
19

19

19

1919

19
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Om Ikano 
Bostad
Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger 
hyres och bostadsrätter i Stockholm, 
Mälardalen och Öresundsregionen. 
Företaget är en del av Ikano Fastigheter 
– en långsiktig fastighetsägare och 
projektutvecklare med affärssegmenten 
Ikano Retail Centers, Ikano Kontor 
och Ikano Bostad. 
 Ikano Fastigheter ingår i Ikano 
Group som ägs av familjen Kamprad.
 Ikano är en internationell företags
grupp som verkar inom finans, fastig
het, försäkring, kapitalförvaltning och 
detaljhandel.

Typiskt för Ikano Bostads projekt är 
att de ligger i redan bebyggda områden 
som har affärer, skolor, kommunika
tioner, nöjen, motionsmöjligheter och 
natur inom räckhåll.  
 Kännetecknande för våra nybyggda 
lägenheter är att de är ljusa och yt
effektiva. Alla lägenheter har förstås kök 
och badrumsinredning från IKEA. 

 

Från säljstart 
till inflyttning
1. Processen inleds i och med säljstarten.

2. När du bestämt dig för vilken lägen
het du vill ha skriver vi avtal. Efter det 
får du löpande information om projektet. 

3. Du blir inbjuden till seminarium på 
IKEA där du får mer information om 
möjliga inredningsval. När du bestämt 
dig beställs dina inredningsval. Detta 
sker ca ett år innan inflyttning.

4. Du blir inbjuden till platsbesök, så att 
du får se hur din nya lägenhet tar form.

5. Informationsträff hålls.

6. Efter slutbesiktning är det äntligen 
dags för inflyttning!

7. Behöver du lite hantverkshjälp 
bjuder vi på en timme i samband med 
inflyttningen. 

79 lägenheter väntar på nya ägare i Ursvik. 
Mer om dessa bostadsrätter och aktuella 
visningar hittar du på Kaffestugans projekt
sida ikanobostad.se/kaffestugan. Intressean
mälan gör du till mäklaren. Det är också till 
henne du i första hand vänder dig med frågor 
om Kaffestugan.

Mer om nyproducerat
Att köpa en nyproducerad bostadsrätt från 
Ikano Bostad innebär att du får ett genom
tänkt boende med möjlighet att göra person
liga inredningsval. Vill du ha mer information 
om hur processen ser ut efter att du fyllt i 
intresse anmälan? Läs mer på ikanobostad.se 
under rubriken Att köpa bostadsrätt som du 
hittar under fliken Bostadsrätter. 

Vill du veta mer?
Har du frågor om Kaffestugan hör du av dig till Anna  
Scholander på SkandiaMäklarna, telefon 08-441 57 96  
eller e-post: anna.scholander@skandiamaklarna.se.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt förändringar  
som kan uppstå under byggprocessen. Vissa bilder i broschyren 
är illustrationer som kan avvika från verkligheten.

 Trivsamt liv i småstadsidyllen Ursvik.

Allt om Kaffestugan 
hittar du på 

ikanobostad.se/ 
kaffestugan.


