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Vasakronans utförsäljning – Ursviks friluftsområde önskas undantagen! 
 
Delar av Nätverket Skydda Storstockholms Gröna Kilar lämnar följande information och vädjan inför 
statens preliminärt kommande utförsäljning av Vasakronan. 
 
Vasakronan äger av historiska skäl en del av Järvafältet, bland annat områden i Ursviks friluftsområde 
i Sundbyberg och Solna kommuner. Fastigheterna som Vasakronan äger här har bl.a. beteckningarna 
Sundbyberg 2:42, Sundbyberg 2:44 och Järva 2:1. Ursvik är ett mycket viktigt grönområde för 
närboende, för Storstockholms friluftsliv, för flera idrottsföreningar, hundföreningar, ridning, m.m. 
Området innehåller flera motions- och elljusspår, stigar, skidspår, rastplatser, ridstigar m.m. Hela 
området ligger även i en av Storstockholms allra viktigaste Gröna Kilar, nämligen Järvakilen.  
 
En mindre del av området som ligger kring den välkända Igelbäcken är sedan två år tillbaka 
naturreservat, men med Vasakronan som fortsatt markägare. Sundbybergs kommun har dock i sin 
översiktsplan lagt ut hela Ursviks friluftsområde som grönområde. Likaså har Solna gjort med sin del 
av området. Några byggrätter bedöms inte finnas kvar i aktuellt område. 
 
Nätverket önskar att Vasakronans tre fastigheter i området, Sundbyberg 2:42, 2:44 och Järva 
2:1, säljs av till lämplig ägare som kan förvalta natur- och friluftsområden. Till exempel Solna 
kommun, Sundbybergs kommun, Naturvårdsverket eller Fastighetsverket. Genom en marköverföring 
tryggas översiktsplanens användning, natur- och friluftsområdets bestånd, och naturreservatets 
möjlighet till utvidgning och en bättre och effektivare förvaltning och skötsel av hela området.  
 
Nätverket vädjar således till Närings- och Miljödepartementet att ta detta gyllene tillfälle att rädda 
Ursviks natur- och friluftsområde! Låt inte området säljas vidare till annat fastighetsbolag eller 
markexploatör vilket kommer att skapa stora problem, bland annat i långsiktig skötsel och förvaltning 
av grönområdet!  
 
Nätverket för Skydd av Storstockholms Gröna Kilar, med alla deltagande organisationer, som 
Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, scouterna, orienterarna m.fl., är 
omkring 200.000 medlemmar som vill ha ett bra skydd av Ursvik och Järvakilen. 
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