
Marinstugan 
År 1987 får föreningen klartecken från 

Fortifikationsförvaltningen att få köpa 

fastigheten Örlogsvägen 71 B.  

En febril aktivitet utlöses och 

föreningsmedlemmen, arkitekten Gilbert 

Sultan i Alingsås åtager sig att framställa 

ritningar till den blivande om- och 

tillbyggnaden. Han utför sitt arbete 

oklanderligt och utan kostnad, vilket för 

övrigt alla deltagare också gör.  

  

Byggmästare Gunnar Kall tar 14 dagars 

ledigt från sitt ordinarie arbete och leder 

föredömligt arbetet, som startar efter alla 

myndigheters hörande, vilket tar ända till 

hösten 1989, liksom bankens framarbetande 

av lånevillkoren. Ansvarig för bankärendet 

är kassören Leif Karlsson med biträde av ordf. Bertil Carlsson. Bertil är den som är allestädes 

närvarande som pådrivare och materialanskaffare. Tomten har 900 m2 yta som först planeras.  

 
Den gamla tillbyggnaden, som består av sammanbyggda bodar med snedtak rivs för att ge plats 

åt nybygget.  

Första man ut är muraren Gustav Borg (Jimmy), som murar grunden. 

Övriga i bygglaget är efter hågkomst Gunnar Carlsson, Harry Dahl, även kallad Sångar-Dahl, 

Alvar Engman, Åke Gustavson, Hans Hermansson, Lennart Johansson, Gunnar Larsson, 



Lennart Möller, Curt Palmberg, John Persson, Per Persson och Rune Stenberg. Alvar Engman 

och Lennart Johansson ansvarar senare för utsmyckning och inredning av stugan. 

 
Gunnar Kall, byggmästaren. 

 



  

Jimmy Borg, murarmästaren. 

 
  

Curt Palmberg och Alvar Engman 



 
Lennart Möller 

 
  

Gunnar Larsson och Lennart Möller 



 



  

Olof Falk, Åke Gustafsson och John Persson 

 
Per Persson med skottkärra, kan få representera början av projektet....... 



 
  



 



  

Så är vi då äntligen framme vid söndagen den 6 maj 1990 då vår Marinstuga återinvigs. Vår 

medlem Lennart Bohman överlämnar officiellt den av Kjellfäldts Byggnads AB skänkta 

flaggstången med signalrå.  

 
 

Kommendören av 1. graden Bertil Daggfeldt invigningstalar och slutar med att kommendera: 

"Slå åtta glas! Hissa flagga och standert!" 

Den allestädes närvarande sånggruppen sjunger Sveriges Flagga. Gåvor från broderföreningar 

överlämnas och stugan fylls av glada och kaffetörstiga medlemmar. 

  



.  

 



 
FM Varbergs gåva. 



 
Vi som blev medlemmar i FM Göteborg efter ombyggnaden, 

eller av någon annan anledning inte kunde deltaga, bör känna stor  

tacksamhet mot dessa "kämpar" som utfört detta fantastiska arbete. 

Jag kan inte lägga in alla bilder som jag skulle önskat men Foto-Herman 

har med sin kamera förevigat de olika arbetsmomenten. 

Dessa bilder kan beskådas i Album "Marinstugans ombyggnad 1989-90" 

/Carl-Axel 

 


