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HUS MED HISTORIA 34 Dagens fastighetsbeteckning:  Fjällbacka 174:1 For future 

QR-kod 

QR-code for information  

in other languages 

Fjällbacka Församlingshem kom till på ett initiativ av två kyrkobröder:  
Komminister Lennart Mjöberg och byggmästare Hugo Andréason. Övriga 
kyrkobröder var Georg Karlsson, Arnt Berggren, Bror Berggren, Viktor Jo-
hansson och Wilhelm Rickardsson. De brukade träffas hemma hos 
varandra för bibelstudier och i det sammanhanget föddes idén om att 
bygga ett församlingshem. Man bildade Stiftelsen Fjällbacka Försam-
lingshem och tillsatte 15 december 1954 en interimsstyrelse, för att arbeta 
fram en plan för bygget.  
Fjällbacka Municipalsamhälle var markägare och den nybildade stiftelsen 
fick köpa marken för 20 kronor! Den Fjällbacka-bördige arkitekten Gerhard 
Paulson gjorde husritningarna utan kostnad. Det bildades en syförenings-
grupp, som med sitt arbete och engagemang stödde verksamheten och 
med hjälp av kollekter hade man efter ett halvår skaffat fram ett startkapital 
på 17 000 kronor. Man hade även fått löfte från Hugo Andréasson, att han 
skulle sponsra med dörrar, fönster, köksinredning och andra snickerier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På våren 1957 hade Thure Franzén sprängt på platsen, så att man kunde 
börja med att mura upp bottenvåningen. Hugo Andréassons var byggmäs-
tare. Entrétrappan gjordes av Thure Franzén. Den totala kostnaden för 
bygget blev knappa 60 000 kronor. 

Den 9 mars 1958 kunde församlingshemmet äntligen invigas av dompros-
ten Ragnar Askmark, men då hade initiativtagaren Lennart Mjöberg hunnit 
flytta till Styrsö och efterträtts av Bengt Pleijel. 
Under alla år har församlingshemmet varit en samlingsplats för både konfir-
mander, föreningar och privata sällskap.  
1987 gjordes en omfattande renovering och 18 oktober det året var det 
högtidlig återinvigning av domprosten Kjell-Ove Nilsson. 
 
Redan från starten stod det i stadgarna, att den dag då stiftelsen inte 
längre kunde klara av att driva församlingshemmet, så skulle det skänkas 
till församlingen. År 2009 påbörjades arbetet med att förbereda för ett över-
lämnande. I den då ansvariga styrelsen ingick Signe Johansson, Yngve 
Hugoson, Karin Hugoson, John Johansson, Barbro Jonsson och Sonja 
Valdner. - 2010 fick församlingen och kyrkorådet så ta emot församlings-
hemmet som en gåva.  
Innestående ekonomiska medel gick in i en nybildad fond och avkastningen 
från fonden skall gå till ”församlingshemmets utsmyckning och trivsel”.  
Sedan kyrkorådet fått överta gåvan, så har Kville kyrkliga samfällighet ge-
nomfört ytterligare en stor renovering inomhus. 
 
 

Fjällbacka Församlingshem 

Komminister Lennart Mjö-

berg (1912 - 1991) var 

verksam i Fjällbacka åren 

1949-1956, varefter han 

blev kyrkoherde på Styrsö.  

Byggmästare 

Hugo Andréason 

(1899 - 1981) 

Arkitekt  

Gerhard Paulson  

Bilden  visar 

hur området 

kring Kyrkan 

såg ut, in-

nan man 

byggde För-

samlings-

hemmet. 


