
 

 
POSTADRESS  BESÖKSADRESS  TELEFON ORGANISATIONSNUMMER                 E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Norrgatan 25  0340-880 00 212000-1249  kfn@varberg.se 
    FAX                WEBBPLATS 
432 41 Varberg   0340-69 70 45    www.varberg.se 

 

 

 

  

 
Ny omklädningsbyggnad till Sjöaremossen 

Nu är det klart att Sjöaremossens isbana ska få en ny 
omklädningsbyggnad, något som är mycket efterlängtat av 
föreningslivet. Satsningen bidrar till att Varbergs kommun 
fortsätter utvecklas till en spännande och nytänkande kultur- och 
idrottskommun. 
 

Vid sitt sammanträde den 13 november beslutade kommunfullmäktige att avsätta 
11 miljoner för att bygga en ny omklädningsbyggnad vid Sjöaremossens isbana.  
 

- Det är en mycket efterlängtad investering och sista delen i en mycket stor 
satsning som gjorts på Sjöaremossen under flera års tid, säger Christofer 
Bergenblock, ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 
 

Totalt har Varbergs kommun investerat ungefär 14 miljoner i Sjöaremossens 

isbana sedan 2011.  
 

Nya möjligheter 

De befintliga lokalerna för omklädning är gamla och i mycket dåligt skick. Dessa 

kommer rivas och ersättas med en ny något större byggnad. Den nya byggnaden 
kommer bland annat att rymma fyra omklädningsrum, värmestuga, kiosk, 
domarrum, teknikrum och ett utrymme för slipning av skridskor. Anläggningen 
kommer att vara helt tillgänglighetsanpassad. 
 

- Genom satsningen ska vi möta framtidens tränings- och tävlingsbehov i 
moderna och tillgängliga lokaler, säger Mari Hagborg-Lorentzon, chef för 
fritidsavdelningen. 
 

Två bandyföreningar 
Sjöaremossen är hemmarink för Sunvära SK. Föreningen har 340 medlemmar 
varav en stor del är ungdomar (45 procent av medlemmarna är i åldern 7-25 år). 
Sunväras damer spelar i Allsvenskan och herrarna i division 1. Isbanan ligger 
nära Kungsbacka kommun och nyttjas även av Kungsbackaföreningen Frillesås 
BK vars herrlag gick upp till Elitserien förra säsongen. Även Frillesås BK har en 
stor ungdomsverksamhet. Därutöver används anläggningen flitigt under 
skolornas friluftsdagar och för allmänhetens åkning.  
 

Rivningen planeras starta efter säsongsavslutningen våren 2019. Den nya 
omklädningsbyggnaden väntas stå klar till bandysäsongen startar hösten 2019. 
 

För mer information, kontakta: 

Christofer Bergenblock, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 070-823 68 00 

E-post: christofer.bergenblock@varberg.se 
 

Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef fritid, 076-899 82 63 

E-post: mari.hagborg.lorentzon@varberg.se  
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