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Angående Sjöaremossens isbana 
 
Kungsbacka kommun har genom beslut i Nämnden för fritid och 
folkhälsa aviserat att man vill avsluta sitt samarbete med Varbergs 
kommun kring Sjöaremossens isbana, vilket lett till spekulationer 
om anläggningens framtid. 

- Sjöaremossen isbana kommer naturligtvis att vara kvar som 
anläggning, men vi anser att Kungsbacka kommun även framgent 
har ett ansvar för finansieringen, säger Christofer Bergenblock, 
ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun. 

 
Varbergs kommun och Kungsbacka kommun har sedan länge haft gemensamma 
ekonomiska åtaganden i Sjöremossens isbana, som ligger mitt emellan de båda 
kommunerna, men på Varbergs sida om gränsen. Anläggningen ägs av Varbergs 
kommun, men har under lång tid varit ett gemensamt intresse. Sjöaremossen är 
bland annat hemarena för Kungsbackaföreningen Frillesås bandy, som spelar i 
allsvenskan, och för Varbergsföreningen Sunvära SK. Under årens lopp har 
Varberg och Kungsbacka gjort gemensamma investeringar i anläggningen, 
kostnaderna både för dessa och för driften har fördelats mellan kommunerna 
enligt en fördelningsnyckel som har förändrats över tid. För närvarande står 
Varberg för 60 procent och Kungsbacka för 40 procent av kostnaderna, vilket 
innebär en kostnad om 1.200 tkr för Kungsbacka.   
 
Kungsbacka vill avsluta samarbetet 
I maj 2016 meddelande Kungsbacka kommun, efter beslut i Nämnden för fritid 

och folkhälsa, att man vill avsluta sina åtaganden i Sjöaremossens isbana. Avtalet 

upphör att gälla den 31 december 2017 och kommunen har aviserat en utfasning 

under 2018. Varbergs kommun håller på att gå igenom avtalet för att få klarhet i 

vad det innebär och hur det ska tolkas. Sedan 2011 har det i samverkan med 

Kungsbacka kommun gjorts stora investeringar för att framtidssäkra 

anläggningen. Totalt handlar det om nästan 15 miljoner kronor, som investerats i 

bl.a. ny kompressor och ny belysning. Den preliminära bedömningen är att 

Kungsbacka kommun är bundna att stå för sin del av kostnaden för de 

investeringar som redan är gjorda. 

Nästan 500 timmar istid 2015/2016 
Enligt isbaneföreningens statistik för 2015/2016 användes isbanan nästan 500 
timmar under den 15 veckor långa säsongen. Den nyttjades både av Frillesås 
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bandy, som har ett lag i allsvenskan, och av Sunvära SK, samt vid allmänhetens 
åkning och för skolidrotten i såväl Varbergs som Kungsbackas skolor.  
– Vi kan se att isbanan är viktig för så väl föreningsliv, som barnfamiljer och 
skolklasser, avslutar Christofer Bergenblock.  
 
För mer information, kontakta: 
Christofer Bergenblock (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, telefon 
0708-23 68 00 
E-post: christofer.bergenblock@varberg.se 
 

Statistik Sjöaremossens isbana säsongen 2015/2016  

Frillesås bandy 121,7 h 
Sunvära SK 175,5 h 

Föreningarnas ungdomslag samarbetar och delar på istiden 100,05 h 

Övriga (Sydväst, Södra Cell, GBG Stad, Åsa Scout) 10 h 

Varbergs skolungdomar 50,5 h 
2 320 elever 

Kungsbackas skolungdomar 36.5 h 
1 380 elever 

Allmänhetens åkning 2 800 personer 
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