
Bättre utan bil
När du bor i stan är bilen mest till besvär. I Kungälv finns  
alla förutsättningar för ett modernt, miljövänligt och bilfritt liv.



Enklare vardag med cykel

Cykelverkstad för alla 
På innergården har vi ordnat en verkstadshörna. 
Här kan du pyssla om din cykel och pumpa däcken 
eller fixa punkteringar. Cykelverktygssats och 
enklare verktyg finns att låna.

När Ikano Bostad bygger nya bostäder skapar vi möjligheter för ett hållbart 
och enkelt liv. I det här kvarteret är det därför en ren fröjd att använda cykeln 
i din vardag, vare sig du själv vill äga en eller hellre lånar. Varje lägenhet 
har två cykelplatser. Här kan du tryggt ställa  
cykeln på gården. 

Cykelpool finns för  
boende i Brf Resa

Sunfleet i kvarteret

I kvarteret finns en bilpool med två bilar, de 
står parkerade på parkeringsfickorna mot 
kyrkan. För dig som bor i hyresrätt ingår 
medlemskap i din hyra, smart va? Bor du 
istället i egen lägenhet i Brf Resa får du gå  
in på Sunfleets hemsida och teckna ditt 
medlemskap.

Läs mer på sunfleet.se och ladda ner 
appen Sunfleet carsharing.

Resecentrum precis intill

När du bor 2 min från Kungälvs nya 
resecentrum är vardagen och livet 
enkelt. Härifrån går bl.a. Grön express, 
Marstrands-, Orust-, Stenungsund-  
och Tjörnexpressen.

Kungälv – Göteborg Nordstan: 25 min 
Kungälv – Ytterby: 9 min 
Kungälv – Marstrand: 40 min 

Info om alla busslinjer och avgångar 
hittar du på vasttrafik.se. Ladda ner 
appen Västtrafik To Go.
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ikanobostad.se

Läsa mer om hur vi arbetar för  
att förenkla för hållbarhet på  

ikanobostad.se/hallbarhet

Mer om hållbarhet! 

Du sparar pengar 
på att välja bort bilen 

Beställ maten via nätet istället  
Du får matkassarna hem till dörren.

Köp en fin cykel med lastmöjlighet  
En cykelvagn rymmer mer än du tror.

Ta bilpoolsbilen eller boka en taxi 
Vid de tillfällen du ändå behöver bil.

Köp eller gör något du drömt om 
Köp de där hörlurarna du suktat 
efter eller kanske en resa.

Att äga en bil kostar ungefär 2 000–3 000 kr i månaden (eller ännu  
dyrare). De pengarna kan du ha roligare för. Här är några tips:


