
Pressrelease från Församlingsfakulteten i Göteborg 

Församlingsfakulteten flyttar! 

Utbildningsstiftelsen PIBUS har i dagarna köpt Villa Fischer på Ekmansgatan 3 i Göteborg. 

Det innebär att Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) i sommar flyttar efter att 18 år ha 

hyrt lokaler i Johannebergs landeri vid Korsvägen. 

- Geografiskt flyttar vi inte särskilt långt, det handlar om en halv kilometer eller så, men för 

oss på Församlingsfakulteten är detta ett stort steg, säger Torbjörn Johansson, rektor vid FFG. 

- På grund av planerna på byggandet av Västlänken är vi tvungna att flytta, eftersom de båda 

hus vi nu utnyttjar måste evakueras om ett par år och sedan stå tomma en bit in på 2020-talet. 

I det läget har vår huvudman, Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, valt att ordna en 

permanent lösning. För första gången någonsin kommer vi att arbeta i helt egna lokaler. 

- Vi är oerhört nöjda med vårt nya hus. Det ligger i Lorensbergs villastad, precis ovanför 

Konserthuset, bara några hundra meter från Göteborgs Universitetsbibliotek. Våra nuvarande 

lokaler har varit utmärkta, men nu kan vi samla allt i ett enda hus som också det ligger nära 

allting - universitet, allmänna kommunikationer, stadens centrum, säger Johansson. 

När Församlingsfakulteten startade sin verksamhet 1993 delade institutionen lokaler med L M 

Engströms gymnasium, som också drivs av PIBUS. I takt med att gymnasiet växte, blev husen 

vid V. Hamngatan allt för trånga. Sommaren 1997 flyttade FFG till Johannebergs landeri, där 

Fakulteten under årens lopp hyrt allt större utrymmen från stadens fastighetsbolag, Higab. 

- Vi har varit mycket nöjda med samarbetet med Higab under dessa 18 år, säger bokhandlare 

Per Bodemar, styrelseordförande i PIBUS. Men med tanke på hur vår teologiska institution 

har vuxit, har det blivit allt mer oekonomiskt att hålla till i hyrda lokaler. 

- När ett lämpligt objekt dök upp på marknaden, och Johannebergs landeri ändå måste stängas 

p.g.a. det planerade byggandet av Västlänken, var det ett naturligt beslut att satsa på ett eget 

hus. På sikt är det mer lönsamt att själv äga än att hyra även om det förstås blir en hel del 

kostnader inledningsvis. Men som stiftelse är vi förpliktade att ha ett långsiktigt perspektiv på 

alla våra satsningar, och denna investering är mycket långsiktigt tänkt. säger Bodemar. 

Villa Fischer ligger i ett område med patricierhus, de flesta i nationalromantisk stil med 

fasader av rött tegel, som byggdes vid tiden för första världskriget. Nästa år kommer huset, 

som är ritat av arkitekten Ebbe Crone, att fira sitt 100-årsjubileum. 

- Villa Fischer, som innehåller 17 rum, har lite mindre golvyta än de lokaler vi nu hyr, men vi 

räknar med att kunna utnyttja utrymmena mer effektivt än de gamla rummen vid Korsvägen, 

säger rektor Johansson.  

- Nu ska vi genomföra flytten i sommar. Med början i vår sommarbibelskola i augusti ser vi 

fram mot att välkomna gamla vänner och nya bekantskaper i nya och fräscha lokaler! 

För mer info, kontakta: 

Info.sekr. Jakob Appell, 031 / 778 35 47, j.appell@ffg.se 
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