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Parkering i centrum
De närmaste åren bygger vi mycket på Aranäsområdet i södra delen 
av Kungsbacka centrum. På kartan på andra sidan ser du alternativa 
parkeringar i närområdet. Fundera gärna på om du istället kan åka 
kollektivt eller ta cykeln – så kommer du kanske fram snabbare och 
är dessutom snäll mot miljön. 
Förutom det nya badhuset bygger vi just nu även den nya Idrottsparken intill. Vi river även 
den mindre idrottshallen för att ge plats för två nya idrottshallar. Fram till 2021 pågår också 
bygget av det nya parkeringshuset Linden längs med järnvägen söder om Lindens torg. På 
kartan på andra sidan ser du alternativa parkeringar i närområdet om du måste ta bilen. Om 
du har möjlighet, välj gärna kollektivtrafik, cykel eller att gå istället för bil.
Parkeringshus Linden
Parkeringshuset beräknas vara färdigt under våren 2021. Det kommer att bestå av sju 
våningsplan och erbjuda närmare 1 000 parkeringsplatser, samtliga öppna för allmänheten. 
På ett antal av våningsplanen kommer boendeparkering vara tillgänglig för de som har 
boendeparkering centrum. Principen är densamma som för markparkering, det vill säga 
att parkering sker i mån av plats (inga reserverade platser). Ett antal laddstolpar kommer att 
finnas på plats när parkeringshuset öppnar, tillsammans med förberedande installationer 
för fler om det skulle behövas. 
Avgiften i parkeringshuset är ännu inte fastställd. Avgiften beslutas, likt all kommunal 
parkeringsreglering, av politikerna i nämnden för Teknik.

Här ser du en översikt av vad som byggs i Aranäsområdet de närmaste åren.

Kungsbacka kommun  0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
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