Varmt välkommen till den 4:e upplagan av

Frösundadagen
Frösunda Torg, 26 augusti 2005 kl. 15.00 – 22.00
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Programpresentation. Tal av Anders Gustâv, Kommunalråd i Solna
Musikunderhållning ”Mimmi och han där till höger”
Anna Book, sång
Underhållning från Alfaskolan
Musikunderhållning ”Mimmi och han där till höger”
Lotteridragning, högvinster
Led Boots, Partycovers
Musikunderhållning ”Mimmi och han där till höger”
Led Boots, Partycovers
God natt!

UNDER TIDEN PÅGÅR OCKSÅ:
Servering av mat och dryck i flera av de många restaurangerna
i Frösunda • Möjlighet till massage • Bokbord• För de minsta; fiskdamm,
barnkarusell, ansiktsmålning mm • Lotteriet med mycket fina vinster
skänkta av våra sponsorer, bl.a en ring från Sørsands värd 10.000 kr,
digitalkamera från HP, presentkort från Vi Frösunda Boulevard,
hotellövernattningar, presentkort från företagen i Frösunda mm.

www.frosundadagen.com

Fokus Frösunda

Frösunda – en ny stadsdel i Solna
Frösundaområdet ligger mitt i Solna, nära E4:an
och intill de vackra parkområdena runt
Brunnsviken - Sveriges första Nationalstadspark.
Området kommer när det är ihopbyggt med
Ritorp vid Enköpingsvägen framemot år 2009 –
2011 att innehålla cirka 2 700 nya lägenheter
och ca 150 000 m2 kontorslokaler. Detta innebär
att Solna här får en ny stadsdel där drygt 10 000
människor kommer att bo och arbeta.
Frösundaområdet är planerat som en stadsmässig
bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, parker mm och med sammanhängande
grönstråk genom hela bebyggelsen.

Målsättningen är att skapa ett
attraktivt område med variation
och intimitet för både boende
och arbetande.

och kopplas ihop med rekreationsområdena vid
Brunnsviken.
Inom området finns idag två friskolor, Alfaskolan
och Wisénska skolan. I norra delen, vid Ritorp reserveras mark för ytterligare en skola med förskola intill
Ritorps hantverksgård.

Bostadsproduktionen pågår
för fullt. Drygt 200 lägenheter
färdigställs varje år av NCC
och JM.
Längst i norr har JM just startat bygget av ett
nytt kontorshus. Ytterligare fyra kontorshus skall
byggas fram till Järva-krog-korsningen, innan hela den
för kontorsetableringar attraktiva fronten vid
Brunnsviken - Nationalstadsparken är fullbyggd.

Målsättningen är att skapa ett attraktivt område med
variation och intimitet för både boende och arbetande.
De två skogsbevuxna höjdpartierna, Ballongberget och
Befästningskullen, skall tillsammans med Frösunda
stadsdelspark i söder utgöra det centrala sammanhängande rekreationsstråket. Skolor, förskolor, och
idrottsområdet orienterar sig mot grönstråket som
även har kontakter genom broar eller tunnlar med
parkområdena runt Brunnsviken.
F r ö s u n d a o m r å d e t s d i s p o s i t i o n k a r a k t ä r i s eras av några övergripande principer:

• Genom hela området löper den rikt trädplanterade
Gustav III:s boulevard, en "riktig" stadsgata, som utgör
ett stråk och samlande rum för hela stadsdelen och
från vilken man lätt orienterar sig.
Vid denna huvudgata skall husens bottenvåningar
innehålla så mycket som möjligt av publika lokaler,
butiker och annat, för att göra gatan intressant och livfull. Bebyggelsen längs Gustav III:s boulevard utgörs
på östra sidan av bulleravskärmande kontor som
annonserar sig mot E4:an. Husen skall grupperas i
stadsmässiga kvarter med tydliga gator och platsbildningar.

• De skogsklädda höjdpartierna, liksom parkerna vid
Lilla Frösunda och i Ritorp, skall vara grönskande
oaser och avses göras så tillgängliga som möjligt

Bostadsproduktionen pågår för fullt. Drygt 200 lägenheter färdigställs varje år av NCC och JM. Idag (april
2005) har Frösundaområdets ca 1 600 inflyttade
lägenheter och cirka 3 600 boende.
Tack vare Frösundaområdets läge i Stockholmsregionen, ca 4 kilometers från Stockholms centrum,
(cykelavstånd), intill E4:an, med pendeltågsstationen
Solna station inom gångavstånd och, inte minst, de
attraktiva parkområdena med badmöjligheter vid
Brunnsviken i omedelbar närhet, tror Solna stad att
denna stadsdel med sina stadbyggnadsidéer med relativt småskalig bebyggelse och stadsmässighet kan bli
ett mycket attraktivt område att både bo och arbeta i.

Greta Bagewitz, Planarkitekt
Solna i april 2005 (kortad version)

Våra sponsorer

Tack

till alla dessa företag, föreningar och personer som genom ekonomiskt
stöd, gåvor och insatser gjort det möjligt att anordna Frösundadagen 2005!
Ett tryggt boende

UBC har fått förtroendet från 300
bostadsrättsföreningar att sköta
den ekonomiska förvaltningen.
Kan vi också få Ert förtroende?

I HELHET. Vi tar ett helhetsgrepp om den ekonomiska
förvaltningen för våra medlemmar, bostadsrättsföreningar
i Stockholms- och Uppsalaområdet. Vi sköter aviseringar
och alla medlemsrutiner, upprättar förslag till budget och
bokslut och ger råd till styrelsen på deras frågor.
I PERSONLIG FÖRVALTARE. En personlig förvaltare utses
som Er kontaktperson hos UBC och är styrelsens stöd vid
olika frågor som brukar förekomma.
I UTBILDNING. Vi erbjuder våra medlemmar styrelseutbildningar inom bostadsrättsjuridik och ekonomi.
UBC ägs av sina medlemmar och drivs utan vinstintresse!
UBC har konkurrenskraftiga priser – jämför oss gärna!

Uppsala

Fotograf: Lars Hansson

Postadress:
Box 904, 751 09 Uppsala
Besöksadress:
Knivstagatan 6, Uppsala
Tel. 018-56 32 00
Fax. 018-56 32 01

EKONOMISK FÖRVALTNING

Stockholm

Postadress:
Box 35, 101 20 Stockholm
Besöksadress:
Vasagatan 40, Stockholm
Tel. 08-562 432 00
Fax. 08-562 432 01
www.ubc.se • E-post: info@ubc.se

Vi bygger relationer och
förvaltar med omsorg.

www.riksbyggen.se

Agresso • Anders Gustâv • Andreas Carlsson • Anna Book • Billerud • Canon Svenska AB
Claes Elfsberg • Eli Lilly Sverige • Eniro • Flygbussarna • Forsmossa Bruk • Frösunda
Pizzeria • Frösunda Rosegarden • Frösunda Spel & Tobak • Frösunda Tvätt och Skrädderi
Gisaro Hår Studio • Grekiska Kolgrillsbaren • Haga Forum • HP Invent • JM • Led Boots
Magnifique Hairline • Mimmi Siegel • Mäklarringen • NCC • Olivia Hessel
Pomona Taste of Asia • Posten Frösunda • Radisson SAS • Royal Park Hotel
Restaurang Pizzeria Il Palazzo • Riksbyggen • SAS Institute • S.A.T.S. Kista • Sawadee
Scandic Hotel Järva Krog • Solna Stad • Stallmästaregården • Sturebadet Haga
STYLE for STYLE • Susanne Sahlström • Sørsand Guldsmedja • Thelins konditori
The Port Restaurang PUB • UBC • Ulriksdals Wärdshus • Vi butiken Frösunda Boulevard

Stjärnglans på Frösundadagen
Claes Elfsberg,
SVT-ombudsman
Kommer som konferencier
att lotsa dig genom
programpunkterna.

Anna Book, sångerska
Bor i Frösunda och kommer att
uppträda på Frösundadagen för
andra året i rad. Slog igenom
i Melodifestivalen som 15-åring
1986. Jobbar nu mycket med
TV och film.

Olivia Hassel, Alfaskolan 8B
14-åriga Olivia som ska sjunga går
på Alfaskolan och håller parallellt
med detta på att ta fram en skiva
och spelar med Teaterpiraterna
i Sundbyberg. Har även varit
med i TV4:s Super Trouper.

Mimmi Siegel, sångerska
Mimmi & Han Där Till Höger är en
trubaduo med det där lilla extra.
Båda två sjunger och tillsammans blir
det skön stämsång till Anders gitarrspel.
Mimmi Siegel har scenerfarenhet från
krogshower så som "Golden Hits" i
Stockholm och flera år på vägarna
med coverband och artister.

Vi i Frösunda

Arbetsgruppen har utgjorts av följande (alfabetisk ordning):

– en trivselförening för
alla boende i Frösunda

Martin Bergman, Lotta Falck,
Lotta Forsblad, Kurt Kangas, Nils
Sahlström, Barbro Weman

Som en följd av arbetet med
Frösundadagen har tanken på en
ideell trivselförening för vårt
område fötts och helt nyligen blivit verklighet. Föreningen har fått
namnet ”Vi i Frösunda” och dess
främsta syfte är att ”verka för
trivsel och sammanhållning bland
boende och arbetande i Frösunda,
vilket bl a innefattar att arrangera
Frösundadagen.
Såväl enskild person som
bostadsrättsförening kan bli medlem i föreningen mot en fastställd
årsavgift. Föreningens årsmöte
planeras till september 2005,
vilket kommer att annonseras.
Frösundadagen arrangeras av en
arbetsgrupp sammansatt av representanter för bostadsrättsföreningarna i området.

B L I MEDLEM
i ”Vi i Frösunda” du också!

Led Boots, coverband
Tolkar allt ifrån Cornelis Vreeswijk
till AC/DC m fl på ett sätt som gör
att ingen lämnas oberörd. Har sedan
starten 1994 turnerat i Sverige,
Finland, och Norge.

Lotteri
Köp dina lotter inför Frösundadagen redan fr o m den 16/8 hos
Frösunda Spel och Tobak, Gustav
III:s boulevard 16 samt hos vissa
restauranger och företag.

Servering hela dagen!
Välkommen
till torget där
Grekiska
Kolgrillsbaren
håller med
servering hela
dagen.

Gratis ansiktsmålning!
Gisaro Studio
ser till att göra
dagen till
något alldeles
extra för alla
barn som vill
spöka ut sig.

Lotter kommer givetvis säljas
även under Frösundadagen.
De jättefina vinsterna kan du
spana in på:

www.frosundadagen.com

