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Pressmeddelande 

Kasper Salin arkitekt ritar signumbyggnad i Ursvik 
Norlander Arkitektur, nominerade till arkitektpriset Kasper Salin 2016, är 
anlitade av Fastighets AB Förvaltaren för att rita det nya torghuset i det 
framväxande västra Ursvik i Sundbyberg. Torghuset kommer att bli en 
signumbyggnad med både kommersiell service och bostäder. Den kommer 
bidra med liv på torget och i närområdet. Torghuset blir den första byggnaden i 
området med inflyttning 2019. 

– Norlander är kända för sin samtida arkitektur och torghuset kommer inte vara ett 
undantag. Här ställs höga krav på detaljer och kvalité i utförandet för att byggnaden ska 
fungera i sin enkelhet, säger Therese Lundborg, fastighetsutvecklare på Förvaltaren.  

Det är en helt ny stadsdel som växer fram i västra Ursvik. Området är just nu obebyggt men 
en första detaljplan för bostäder, handel och service har arbetats fram. Stadsdelens centrala 
mötesplats blir Ursviks torg, med ett kringliggande stadsdelscentrum.  

Torghus med urban identitet – och 76 hyresrätter 
Vid torget mellan huvudgatan och Ursviks allé kommer Torghuset att markera en tydlig 
urban identitet för den nya stadsdelen. Även tvärbanan ska förlängas och få en ny station vid 
torget.  

Torghuset kommer att bestå av åtta våningsplan, en våning högre än kringliggande hus. 
Förutom kommersiell och offentlig service på entréplan och plan två ryms 76 hyresrätter, 
vilka kommer att hyras ut via Förvaltarens bostadskö.  

Modern arkitektur med tradition 
Byggnaden ska gestaltas med ett symmetriskt fondmotiv med accentuerade butiks- och 
verksamhetsentréer från huvudgatan och torget. Mot angränsande gator ansluter byggnadens 
karaktär till den mer klassiska kvartersstaden. Fasaden kommer bestå av ljust tegel med 
skrapad fog.  

– Referenserna i anbudet från Norlander överrenstämde väl med det vi efterfrågade - en 
modern arkitektur med traditionella rötter och ett kontor med hög kostnadsmedvetenhet, 
säger Therese Lundborg. 

Västra Ursvik 
Västra Ursvik är centralt beläget mellan Rissne, Rinkeby och Kista. Området ska bli en tät 
och varierad stadsmiljö som är väl integrerad med redan utbyggda delar av stora Ursvik. 

Bebyggelsen ska även spegla nytänkande inom stadsplanering, med ett långsiktigt 
hushållande med resurser, socialt ansvarstagande och en gedigen anpassning till kommande 
klimatförändringar.  

4 000 nya bostäder 
Bygget av västra Ursvik kommer att resultera i ungefär 4 000 nya bostäder, mötesplatser, en 
skola med idrottshall, förskolor och äldreboende. Även bättre kommunikationer och 
förbindelser till övriga närområden. Byggnationen av västra Ursvik planeras att starta 2018.  

 
För mer information 
Therese Lundborg, fastighetsutvecklare, 08-706 91 29, therese.lundborg@forvaltaren.se 
Anders Sundqvist, kommunikationschef, 070-549 86 57, anders.sundqvist@forvaltaren.se 

Fastighets AB Förvaltaren ägs av Sundbybergs stad och är med cirka 8 000 bostäder en av Sveriges ledande kommunala 
fastighetsägare. Bolaget har byggt den nya staden sedan 1947 och utvecklar löpande det moderna Sundbyberg med attraktiva 

bostäder och fräscha lokaler. Nu väntar nya utmaningar för bolagets 139 medarbetare med att forma en av Sveriges 
snabbast växande städer. Förvaltaren är miljöcertifierat enligt ISO 14 001. 

 


