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Kungsbacka – en del av två
tillväxtregioner

K

ungsbacka står inför en spännande framtid. Just nu växer staden för fullt och det
investeras i både byggnation, infrastruktur och bostäder. Den som rör sig genom
centrum hör knackandet från byggpålar och de orangea lyftkranarna är just nu
en naturlig del av stadsbilden. Detta betyder att fler väljer att bo och leva i Göteborgsregionen, och i Kungsbacka. Inte så konstigt, eftersom vi har nära till både kontinent och
storstad och samtidigt är omringade av en storslagen natur. Göteborgsregionen är Sveriges
logistiknav och Kungsbacka är en del av det.

Framtidstro i 550 olika branscher

Många företagare startar sina verksamheter i
Kungsbacka kommun. Varje år startas ca 600
företag här – vilket tyder på en enorm framtidstro och investeringsvilja. Företagen verkar
inom hela 550 branscher och den varierade och
dynamiska företagsandan gör att allt fler väljer
att etablera och starta sina företag här.
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag
är en förutsättning för både kommunens och
regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och det skapar tillväxt. Invånare i
Kungsbacka kommun kan tack vare vårt starka
näringsliv välja att arbeta kvar i kommunen de
bor i eller pendla till någon av kommunerna omkring oss. Oavsett vilket, i Kungsbacka kommun
finns förutsättningar för ett spännande arbetsliv.

Utveckling och entreprenörsanda

Vi vill ge en god service och skapa bra förutsättningar för våra företag att starta, drivas och
växa i kommunen. Vi ser framför oss ett ständigt
utvecklingsarbete tillsammans med våra företag,
och med er som är på väg att etablera er här.
Kungsbacka är känt för att vara en utvecklingsorienterad kommun och vi är noga med den
aktiva dialog vi har med näringslivet. Därför gör
vi många företagsbesök och driver flera utvecklingsprojekt som ska skapa ännu bättre förutsättningar för våra företag.

Så välkommen hit
– vi ser fram emot att möta dig!
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Befolkning: 85 000 personer
EN AV EUROPAS SNABBAST
10 500 företag

550 BRANSCHER

VÄXANDE REGIONER

Ett näringsliv byggt på
starkt entreprenörskap

I

Kungsbacka kommun är det näringslivet som driver utvecklingen framåt. Den breda
fördelningen mellan branscher gör att vi kan hålla en god utveckling, även när konjunkturen svänger, vilket generar långsiktig tillväxt.

I kommunen finns cirka 10 500 företag, i olika
storlek och i mer än 550 branscher. Detta
illustrerar den bredd som finns i näringslivet.
De flesta är småföretag, vilket speglar det
entreprenörsdriv som finns hos invånarna.
Det är också i dessa företag som jobbtillväxten
sker och därför är det viktigt för oss att fortsatt

Starkt
entreprenörfokus

stimulera och förenkla så att fler företag startas
och fler kan växa i Kungsbacka. De dominerande branscherna i kommunen är företagstjänster, byggsektor och detalj- och partihandel.
Till exempel startas det mer än 600 företag per
år, i en kommun med en befolkning på runt
85 000 personer.

VÄLUTBILDAD
BEFOLKNING

NÄRHET TILL STORSTAD, HAV & NATUR

5 skäl
1

2

till att etablera dig i Kungsbacka

Platsen, närheten och logistiknav
– med utblick mot världen

Ett utmärkt läge och god infrastruktur för
transport, nära Skandinaviens största hamn,
Hallands hamnar, nära flyg och
motorväg.

Stark tillväxt och tydlig satsning
på staden
En del av Europas snabbast växande
regioner. Det pågår stora investeringar i
byggande för en hållbar, aktiv och trivsam
stad för framtiden.

3
4
5

En stark arbetsmarknadsregion
Vi har en välutbildad befolkning som
verkar i en stark och hållbar region som
är nära och enkel att förflytta sig i.

Starkt entreprenörfokus

Kungsbacka satsar på sina företagare och
här finns goda möjligheter att starta,
driva och utveckla ditt företag.

Bästa livsplatsen

Här finns en kombination av ett aktivt
näringsliv, attraktivt boende och närheten
till havet och skogen. Här kan du ha en
skön livsstil – genom hela livet.

Statkrafts fjärrvärme i Kungsbacka är
klimatsmart och baseras på förnybar energi.
Vi värmer den hållbara staden.

0771-111 077
kundservice@statkraft.se
www.statkraftvarme.se
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En stad med framtidstro
och kreativitet

K

ungsbacka är en stad i förvandling. Idag trängs byggkranar, kreativitet och en tro
på framtiden.

Trähus och småskalig bebyggelse med mysiga caféer
och trendiga restauranger i stadskärnan möter innovation och kreativitet i det kommande kvarteret
Valand och den nybyggda idrottsparken.
Att gå genom Kungsbacka från Kungsmässan, längs
med ån och genom nybyggnation och gamla trähus
är inte bara smidigt utan också inspirerande. Här
växer framtidens stad fram! Fram till 2050 beräknas vi vara runt 130 000 invånare i kommunen,
varav 50 0000 i staden. Det innebär en dubblering
sedan 2020.

sittplatser och även en utomhusläktare med upp till
cirka 1 000 platser. I samma område byggs Engelska Skolan, en grundskola med plats för upp till 900
elever. Även ett nytt bostadsområde med nästan
300 bostäder och ett nyöppnat parkeringshus med
1 000 platser ryms i Aranäs stadsdel.

Sydöstra centrum

En ny centrumnära stadsdel planeras, ett område
med upp till 1 300 bostäder, verksamheter och naturliga mötesplatser.

I Kungsbacka finns en ambition och vilja
att växa och utvecklas, så att ännu fler
besökare, invånare och företagare kan
njuta av allt vi att erbjuda. Trista p-ytor
tas i anspråk och utvecklas till bostäder,
kontor, plats för kultur och mötesplatser.
Vi tror på en tillgänglig stad och att växa
hållbart.
Vi vill bevara Kungsbackas själ och förädla de unika miljöer som finns i stadskärnan, samtidigt som vi bygger och utvecklar
city. En levande och varm stadsmiljö,
med trivsel och trygghet.

Valands stadsdel

Kungsmässan

Kulturhuset
Fyren
Kungsbacka
resecentrum

Valand

Valand är en ny stadsdel som, kvarter
efter kvarter mellan stadskärnan och
Kungsmässan, växer fram. Det är ett område med cirka 300 bostäder, kontor, butiker och upplevelser. Genom stadsdelen
går Valands promenad, som är ett gångvänligt stråk med lek- och träningsvänliga
platser och ytor.

Centrum
Kungsbacka
torg

Polisen

Kungsbacka sportcenter och
Aranäs stadsdel

Det här är ett nytt område för upplevelser, rörelse och möten. Här finns
nyöppnade sporthallar, badhus och
idrottspark. I området planeras för en
ny och större arena med upp till 3 000

Kungsbacka
teater

Aranäs
stadsdel

Sydöstra
centrum
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Stadskärnan utvecklas

I centrum ska stadskärnan förstärkas och förtätas,
med målet att ha 50 000 invånare i staden 2050.
Parkeringsplatser och tomma ytor kommer att
förvandlas till bostäder och flera nybyggnationer
planeras. Upp till cirka 300 bostäder planeras mitt i
stadskärnan.
Stråket längs med ån kommer att förstärkas med
belysning och nya mötesplatser kommer att skapas
som främjar ett hälsosamt liv med promenader,
löpning och cykling.

„
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Kungsbacka
växer – på ett
hållbart sätt

F

ör samhällsbyggnadschef Emma Kjernald är målet tydligt. Hon vill bygga en
hållbar stad för alla som bor och verkar
i Kungsbacka.
Som samhällsbyggnadschef ansvarar Emma Kjernald för kommunens strategiska planering, detaljplanering och markinnehav. I sin yrkesroll har hållbarhetsfrågorna en framskjuten plats på agendan.
– Vi ska växa med fokus på social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Vi bygger inte för en viss
grupp, utan för alla som bor i kommunen. Att hitta
den balansen är ett av mina ansvarsområden.
För att kunna växa krävs exploatörer som vågar
satsa. Med sitt läge, med närhet till E6 och Västkustbanan, har kommunen redan idag fantastiska
förutsättningar för olika verksamheter. Dessutom
håller nya planområden på att växa fram, som stärker Kungsbacka kommuns position ytterligare.

Ge en god service

Men för att kunna attrahera företagare, fastighetsägare och andra intressenter har de personliga

Vi bygger
för alla
relationerna också stor betydelse. Att kunna visa
upp vad kommunen kan erbjuda, både stora och
små företag, är viktigt.
– Jag tycker att vi har jättebra dialoger med exploatörerna, där vi är transparanta och visar hur vi
jobbar. Under en etableringsprocess vill vi gärna ha
med exploatören i ett så tidigt skede som möjligt, så
att han eller hon är med under hela processen.
Emma Kjernald tror på en ljus framtid för Kungsbacka kommun, sett de till kommande åren.
– Jag tror och hoppas att vi kommer att få fler
företagare och fler arbetstillfällen. Och att det finns
ännu fler som vill komma hit och bygga. Vi kommer
att jobba för detta och inte ligga på latsidan.

Med anor från 20-talet
tar vi måleriet in i framtiden.
Edvardssons Måleri AB har genom åren utfört många totalentreprenader åt små och stora bostadsrättsföreningar. Vi har stor kompetens genom väl inarbetade samarbetspartners. Vi kan hålla lägre
kostnader med lägre UE-påslag och mindre administration. Vi minskar tiden för er som kund att
jaga hantverkare och offerter. Läs mer på www.edvardssonsmaleri.se
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FIXFABRIKEN, BOHUSGATAN,
DRAKEN OCH NU ÄVEN

KUNGSBACKA

Vi är stolta över att vara partners till utvecklingen
av Sydöstra Centrum i Kungsbacka. I direkt
anslutning till Kungsbackas gamla stadskärna
är visionen att skapa en modern stadsdel som
uppmuntrar till en miljömedveten livsstil
och naturliga mötesplatser. Just nu pågår
detaljplanen och vi ser fram emot att snart
berätta mer om utvecklingen av
Sydöstra Centrum.

Häng med i utvecklingen via
BALDER.SE/KUNGSBACKA

Visualisering av
Draken i Göteborg
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Energirikt, utmanande
och kreativt är ledorden
för kvarteret Valand.

Vi bygger stans skönaste stadsdel.
Läs mer på hejvaland.se
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Aranäs Fastigheter
har stora planer
för Kungsbacka

A

ranäs Fastigheter har en viktig roll i utvecklingen av
framtidens Kungsbacka. Vd Nenne Pettersson ser det
som ett privilegium att verka i en kommun som
verkligen är på gång.
– Det finns en nybyggaranda och vi har en väldigt bra dialog med alla medarbetare i kommunen.
Aranäs Fastigheter har varit en del av Kungsbacka sedan 1940-talet, då som ett traditionellt
byggmästarföretag. Idag är Aranäs Kungsbackas
största privata fastighetsägare och har en tydlig
vision, som en aktiv samhällsbyggare och fastighetsägare ska man öka Kungsbackas attraktivitet för boende och näringsliv.
– Ända sedan 1960-talet har Kungsbacka haft
en årlig inflyttning på 1 400 – 1 500 personer,
vilket är något som verkligen sticker ut och här
är vi bäst bland kranskommunerna. Men det
har lett till ett underskott på bostäder, samtidigt som de centrala delarna i staden behöver
lyftas för att vi ska ta nästa steg.

Internationell touch

För att råda bot på detta har Aranäs startat
olika projekt, där den nya stadsdelen Valand
är flaggskeppet. Här byggs förutsättningar för
levande hem och inspirerande jobb, kvarter
för kvarter som var och ett får sin egen karaktär. En spännande arkitektur där 300 bostäder

samsas med smarta kontor, butiker och upplevelser för smaklökarna och kroppen. En nyskapande stadsdel som lever från morgon till sen
kväll och ger Kungsbacka en urban internationell känsla.
– Energirikt, utmanande och kreativt är ledorden för Valand. Planerad inflyttning för kvarter
1 och 7 är 2022. Hela projektet väntas vara
klart 2026.
Nyligen har Aranäs har också byggt 54 hyreslägenheter i Kolla och planerar att renovera
befintliga lägenheter i centrum.

Stark drivkraft

Nenne Pettersson har kontinuerlig kontakt med
Kungsbacka kommun, till exempel samhällsbyggnadskontoret, i sitt dagliga arbete. Han är
mycket nöjd med den framåtanda som kommunens medarbetare, på olika nivåer, visar.
– Man vill att Kungsbacka ska ha ett bra företagsklimat. Man är pragmatisk och vill underlätta för oss, det tycker både jag och mina
kollegor.

Golventreprenad Kungsbacka AB har butik
och proffsiga hantverkare med 250 års samlad
erfarenhet inom golv- och mattläggning, samt
våtrumsbehörighet
www.golvek.se

0300-712 25
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Ny mark för näringslivet
möjliggör för fler företag

E

fterfrågan på mark ökar, både från Kungsbackaföretag som växer och företag
som söker sig hit. Strax söder om Kungsbacka stad finns 15 hektar detaljplanerad
verksamhetsmark i närhet till E6. De första företagen har redan påbörjat sin etablering där. Nya områden är under planering, vilket inom kort innebära stora möjligheter
för fler företag att etablera sig.

Frillesås, Rya verksamhetsområde

Planområdet omfattar cirka 38 hektar och
planeras att tas i bruk 2022. Det planeras för
en hög exploateringsgrad och höga byggnadshöjder för att möjliggöra större lager och logistiketableringar. Rya verksamhetsområde ligger
med bra läge utmed E6 och man når Göteborg
på mindre än 30 minuter.

Duvehed

Planområdet är på cirka 25 hektar och ligger
vid Fjärås stationssamhälle med god access till
E6. Härifrån tar det 20–25 minuter till Göteborg och 7 minuter till centrala Kungsbacka.
Området är detaljplanelagt och etablering sker
löpande. Byggnadshöjderna varierar mellan
10 och 12 meter, likaså exploateringsgraden,
mellan 40 och 50 procent. Området lämpar sig
för lager, kontor och tillverkning.

Klovsten

Planområdet omfattar cirka 17 hektar i första
etappen och kommer att erbjuda möjligheter
för olika typer av verksamheter, stora som små,
men framförallt för bolag som värdesätter det
fantastiska skyltläget utmed E6. Området förväntas tas i bruk under 2021.

Västra Varla

Klovsten

Duvehed
Frillesås

Västra Varla

Planområdet Västra Varla
är ca 4 hektar stort och
detaljplanen planeras bli
antagen 2021. Även här finns
stora möjligheter för företag som
värdesätter ett fantastiskt skyltläge
utmed E6.

80 ÅR I BRANSCHEN
Läs mer på viavest.se
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Vill du etablera dig
i Kungsbacka?
naringsliv@kungsbacka.se

Hur går det för ditt företag?
Välkommen till oss för en genomgång av ditt företags ekonomi. Vi ser över både nuläget och
framtiden. Hur kan vi hjälpa och stötta dig och din verksamhet på bästa sätt? Boka tid för en
pratstund. Det går bra att höras på telefon eller online. Vi hörs!
handelsbanken.se/kungsbacka
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Kungsbacka är en oerhört stark kommun
som verkligen har ambitionen att växa
hållbart, vilket naturligtvis lockar oss
som bolag.
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Rätt miljö får Brixly att satsa

M

arkus Brink, vd för bygg- och underhållsföretaget Brixly, ser mycket positivt på vad
Kungsbacka kommun har att erbjuda.

– Att vi, genom vår lokala närvaro, hela tiden
finns nära verkligheten är en styrka och en klar
fördel när vi jobbar tillsammans och driver dessa
frågor gemensamt.
Det goda samarbetet mellan Brixly och kommunen ser Markus Brink som en viktig pusselbit för
att kunna bidra till att bygga för människor. Brixly har för närvarande många spännande byggprojekt i hela kommunen, till exempel uppförandet
av panncentralen i Frillesås, Rya Ängar etapp 1
(bostäder passivhus) i Frillesås, Engelska Skolan
i Kungsbacka, Björkris vård- och omsorgsboende
i Kungsbacka och Santa Maria i Kungsbacka.
– På utvecklingssidan jobbar vi mycket med
Forsbergen/Hammerö. Men dessutom har vi
tre projekt i Frillesås där planarbete pågår, dels

utvecklingen av vår verksamhetstomt i Rya, en
etablering för Autolounge längs E6 och planeringen av bostadsområdet Rågelund.

Det bästa av två världar

Nästa del för Brixly att börja planlägga är ett område öster om E6, vid Almedalsmotet, som också
kommer att rymma verksamheter. Markus Brink
lyfter fram Frillesås fantastiska förutsättningar,
med sitt geografiska läge vid havet och med smidig anslutning till Almedalsmotet.
– Att såväl kunna skapa förutsättningar för såväl
verksamheter som skapar arbetstillfällen lokalt,
som att erbjuda möjligheter att bo nära både
hav och arbete, är ju själva grundtanken med att
bygga ett hållbart samhälle.
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Goda kommunikationer
knyter ihop Kungsbacka
med världen

M

ed sin strategiska placering kan Kungsbacka erbjuda företagare det absolut
bästa av två regioner.

Här finns å ena sidan närhet till både internationell flygplats och stora hamnar men också
motorvägen som gör transporter genom södra
Sverige till kontinenten smidiga och nära. En
god infrastruktur och goda kommunikationer är
avgörande för att kunna förflytta såväl gods som
arbetskraft. Det är också nyckelfaktorer för att
kunna attrahera relevant och ny kompetens.
Kungsbacka kommun något så unik som fyra
stationslägen, varav två i direkt anslutning till
staden. Det skapar möjligheter för både invånare och företag att växa och vara del av den
regionala utvecklingen.

Vi tillverkar allt ifrån enstyck och korta serier till stora volymserier. Vi
jobbar med de ﬂesta material som svart, rostfritt, plast och aluminium.

DIN PROBLEMLÖSARE INOM
LEGOTILLVERKNING AV ALUMINIUM,
ROSTFRITT, PLAST OCH STÅL
LASERSKÄRNING

CNC-FRÄSNING

SVETSNING

SVARVNING

CNC-BOCKNING

LEGOTILLVERKNING

Besök gärna vår hemsida www.henekab.se
0300-54 07 42 • info@henekab.se
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Göteborgs hamn
– skapar möjligheter
för våra företagare

G

öteborgs hamn är Nordens största hamn och betyder
mycket för svenska import- och exportberoende företag,
inte minst för de i Kungsbacka kommun.

I hamnen och dess kringverksamheter arbetar
över 20 000 personer i hela Västsverige. Det
gör Göteborgs hamn till en tung aktör på flera
nivåer.
– Hamnen är viktig, på både ett direkt och
indirekt sätt. Den ger företagen möjligheter att
bedriva handel med omvärlden, samtidigt som
den skapar sysselsättning, säger Elvir Dzanic,
vd, Göteborgs hamn.
Just nu har Göteborgs hamn ett stort fokus
på hållbarhet, eftersom dessa frågor är tätt
sammankopplade med konkurrenskraften.
– Vi är internationellt kända som en hamn som
ligger långt framme när det gäller de här frågorna. Vi kämpar varje dag med att fortsätta att
ligga i framkant och ta nya steg. När det gäller
klimatet har vi som mål att minska våra koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030, vilket för

en internationell storhamn
är ett väldigt offensivt mål.

En spännande framtid

Göteborgs hamns planer och kommande investeringar har en tydlig koppling till miljö- och
klimatmålen. En stor satsning görs på en digital
helomvandling av hamnen, för att göra den
effektivare och miljövänligare. Farleden fördjupas för att de största fartygen, med de största
skalfördelarna, ska kunna komma in i hamnen
fullastade.
– Vi satsar stort på att skapa förutsättningar
för en elektrifierad hamn och vi kommer snart
att få se de första fartygen helt drivna av el. På
landsidan är vi en av världens järnvägsvänligaste hamnar, där 60 procent av containergodset kommer till eller från hamnen på järnväg.
Där fortsätter vi att satsa.

VENTILATION - RÖR - TEKNIK - SOLENERGI
www.brion.online
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Att etablera sig ska vara
smidigt!

V

i vill att det ska vara enkelt att etablera sig i Kungsbacka kommun. Därför anstränger vi oss för att förenkla processerna och skapa förutsättningar för en
mångfald i näringslivet.

För att skapa smidiga vägar och enkla kontakter med Kungsbacka kommun, oavsett om det
gäller förfrågan av mark, tillstånd, bygglov för
ett befintligt företag i Kungsbacka eller etablering av ett nytt, så arbetar vi för att processerna
ska vara så smidiga och effektiva som möjligt.

Lotsen guidar dig

Behöver du ny mark för att växa?

Det kan gälla att du ska bygga om eller nytt,
starta en restaurang, har ett miljöärende eller
behöver söka tillstånd. Tillståndslotsen träffas
två gånger i månaden och du anmäler förfrågan
på Kungsbacka.se

Vi har mark för att möta både företag i Kungsbacka med expansionsbehov och nya företag
som vill flytta hit.
Inledningsvis går vi igenom ert behov kopplat
till möjligheterna som finns i Kungsbacka. När
vi tillsammans är överens om att gå vidare följer en politisk förankring, ett markförvärv och
därefter bygglovsansökan. Vi försöker i möjligaste mån att arbeta i parallella processer för
att få en så skyndsam etablering som möjligt.

Behöver du tillstånd för en tillfällig eller permanent verksamhet? Vår lots ser till att du som
företagare ska kunna få svar som berör flera
förvaltningar, får möta rätt personer på ett och
samma möte.

Kontakta oss så berättar vi mer!
naringsliv@kungsbacka.se

„
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Pepparroten är för Kungsbacka
vad polkagrisen är för Gränna!
Lisa och Daniel Boström, Ägare och VD Cajom Pepparrot

EN HEDBANA. EN UPPLEVELSE.
EN MÖTESPLATS.

Vallda Golf & Country Club är med sin karakteristiska hedbana en av landets mest omtyckta golfbanor. Martin Hawtree inspirerades av l920talets legendariska engelska golfbanor när han skapade banan från ingenting. Banans torra, hårda spelytor, utmärkande bunkrar, ondulerade
greenområden och strategiska hål som omringas av högruff är en utmaning oavsett handicap. Med en vacker omgivning, en uppskattad
restaurang och hög trivselfaktor kan du se fram emot en minnesvärd upplevelse.

www.valldagolf.se
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Ett starkt samarbete mellan skola och
näringsliv gynnar hela kommunen.

All slags grävarbeten utförs.
Stora som små jobb.
Lars Gustavsson
Mobil: 0708-66 21 80
Brearedsvägen 370, Frillesås
www.lassesentreprenad.se

0701-89 00 29
www.jordberg.se
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Vi tryggar
kompetensen

D

et fantastiska läget, närheten till naturen och de spännande framtidsplanerna gör att många vill bo och arbeta
här. Kungsbacka kommun arbetar aktivt för
att stötta näringslivet. Tillsammans med företagsutvecklande organisationer i Göteborgsregionen och Region Halland kan vi erbjuda
utbildningar för företagsledningar i hur man
kan arbeta strategiskt med sin kompetensplanering.

Samverkan mellan skola och
näringsliv

Kungsbacka har både låg arbetslöshet och en mer
välutbildad befolkning än genomsnittet i landet,
så förutsättningarna är goda. Oberoende av hur vi
mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett
ömsesidigt samspel mellan en rad olika faktorer.
Utbildning och arbete är två av de faktorer som
påverkar människor allra mest och därmed också
Kungsbackas och regionens utveckling.
– Vi är också lite extra stolta över vår unika arbetsmarknadsprocess, där alla som söker försörjningsstöd direkt utvärderas för att kunna slussas ut
i arbetslivet. Kommunens låga arbetslöshet är ett
bevis på att matchningen fungerar bra, säger Cyntia
Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium och arbetsmarknad.

Hallands
starkaste
UF-kommun

K

ungsbacka är en kommun full av entreprenörer, många av våra invånare är
involverade i företag på olika sätt och
fler företag startas. En viktig del i att fortsatt
stimulera entreprenörskap och framväxten av
nya företag är Ung Företagsamhet.
2020 var Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka
Hallands största UF-skola och den sjätte största UFskolan i Sverige. De senaste åren har ungefär 450
elever drivit UF-företag i Kungsbacka per år. Ungdomar som driver UF-företag på gymnasiet blir i större
utsträckning företagare i vuxen ålder och genomsnittsinkomsten är högre. Ung Företagsamhet skapar möjligheter för elever att förverkliga idéer och
drömmar och detta kommer att bidra till att bygga
Kungsbackas framtida entreprenörer.

GRÄV - OCH SCHAKTARBETEN • TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
LAST- OCH KRANBIL

www.kungsbackasten.se

Hantv er ks gatan 5 A, 434 42 I Kungs bac ka I 0 30 0 - 9 3 9 5 0 0
kb a vent.se
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„

I Kungsbacka kan du som invånare hitta en
balans i livet, mellan arbete och fritid. Här
får du tid för familjen, vännerna och närhet
till naturens lugn och storstadens puls.

Puls och storstad möter
natur och hav

K

ungsbacka är en gammal handelsstad, i alla tider har människor samlats här för
att utbyta varor och göra affärer. Handeln har en viktig roll i Kungsbacka och här
finns två starka köpcentra, Kungsmässan mitt i city och Hede Fashion Outlet.

Idag är Kungsbacka så mycket mer än bara en
handelsstad. Här ligger Tjolöholms slott med
sin fantastiska trädgård, här finns flera småskaliga matproducenter, lokala ölbryggerier,
vinodlingar, gårdsbutiker och Sveriges främsta
pepparrotsodlare. Den halländska mattraditionen är något alldeles extra, vilket du märker
när du besöker Kungsbacka!

Här mår du bra

Kungsbacka har väldigt aktiva och sportiga
invånare, vilket kännetecknas av ett rikt föreningsliv och stora idrottsframgångar. Förenings-

verksamheten rymmer många olika idrotter,
allt från segling, ridsport, innebandy och handboll till unika mindre outdoorsporter. Intresset
för outdoor i Kungsbacka är mycket stort, vilket
är lätt att förstå. Med vår skärgård, sjöar och
skog är möjligheterna obegränsade.
Du som gillar att cykla kan njuta en tur på Kattegattleden, som är en av Europas bästa cykelleder. Kungsbackaloppet, Sveriges äldsta löparlopp, är ett tips för dig som gillar att springa.
Vill du leva länge och gott – välkommen till
Kungsbacka!
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Kungsbacka Golfklubb
– Variationen du aldrig tröttnar på
www.kungsbackagk.se

Foto: Johan Hampf

Med spel på totalt 36 hål fördelat på 3 banor, förstklassiga träningsfaciliteter, välsorterad golfshop och
en mycket uppskattad restaurang erbjuder Kungsbacka GK en golfupplevelse i högsta klass.
Gamla Banan är en kombination av park-, seaside- och skogsbana och är rankad som Sveriges 35:e
bästa bana (Svensk Golf 2020). Under 2021 arrangeras MoreGolf Mastercard Tour på Kungsbacka GK
där den svenska herreliten ska göra upp om attraktiva platser på Europeiska Challengetouren.

Välkommen att
kontakta oss!
Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37 • 434 81 Kungsbacka
Telefon 0300-83 40 00 • naringsliv@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se • www.visitkungsbacka.se

Företagare, vill du
nätverka i Kungsbacka?
kungsbackafrukostklubb.se

BIOTECH AB

Blommor med kvalité från lokal miljövänlig odling.
Fråga efter våra växter i din blomsterbutik.
www.biotechfluidics.com

Följ oss på

tips och sortiment

Omfattande entreprenadoch serviceverksamhet
i Göteborg och
Kungsbacka med
omnejd sedan 1950-talet
HUVUDPARTNER TILL

Magnusson & Söner Åkeri AB • Kungsbacka sedan 1962
www.magnussonsakeri.se

Vi stödjer SOS Barnbyar.
Läs mer på comfort.se

Teknikgatan 4,
Kungsbacka
Tel 0300-337 20
www.aderbys.se

• 19127 • www.jssverige.se

VETENSKAPLIG ANALYSUTRUSTNING
–TILL VÄRLDENS ALLA HÖRN

