Handel, shopping och service
Ett hundratal meter bort har du Coop och det nya köpcentret med varierat utbud
av butiker. På andra sidan gården ligger ICA Maxi, Kungälv Centrum och alltifrån
små butiker, caféer, restauranger, frisörer, apotek, vårdcentral, blomsteraffär,
banker, resebyråer, mäklare och Systembolaget till flera stora klädkedjor.
Kulturella utflykter och aktiviteter
Kungälvs största och mest kända attraktion är förstås Bohus Fästning som ligger
någon kilometer bort. Vägen dit är kantad av kulturella aktiviteter och smakfulla
minnen som inte går någon förbi. Närmast ligger stadens mötesplats nummer ett –
Mimers Hus som rymmer Kungälvs bibliotek, konsthall, teater och kulturskola.
Efter det Strandgatan och nybakade dofter från Göteborgs Kex som bakat kakor
sedan 1888. Parallellt slingrar sig den kullerstenlagda Västra Gatan genom
historien och flera hundra år tillbaka i tiden med sina vackra låga trähus – mot
Kungälv Kyrka, Östra Gatan och anrika Fars Hatt som ligger alldeles i anslutning
till fästningen.
För att inte tala om Marstrand som är en av västkustens allra största pärlor. Strosa
på kajpromenaden, njut av de pittoreska fasaderna, upptäck alla mysiga butiker,
ateljéer och konstutställningar samt restauranger och sköna bad. Eller varför inte
Carlstens Fästning som är öns stolthet och största sevärdhet.
Motion och hälsa
Du som gillar att röra på dig har nära till många olika motionsformer. En av de
populärare är Fontins frilufts- och rekreationsområde som är hela 212 hektar stort.
Här har du tillgång till en helt ny motionscentral som är naturskönt integrerad i den
oändliga terrängen – med utsikt över Göta- och Nordre älv, Kungälvs stad, Bohus
Fästning, Tjuvholmen, Kastellegårdsskogen och Hisingen.
Behöver du en riktig bensträckare kan det vara skönt att veta att Bohusledens 37
mil långa vandringsled från Lindome till Strömstad går förbi Motionscentralen
Fontin och Grandalen. Är du golfare har du flera banor och klubbar att välja på i
och kring Kungälv.
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Utöver det finns det dessutom gym, gruppträningsmöjligheter och rehabträning i
närområdet. Samt inte minst sim- och ishallen Oasen för såväl stora som små
simmare och skridskoåkare.

