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Toppmilitärer anklagas för mygel 

Fixade gratis semesterparadis 

 

Här på i strandkanten på Dyrön, med en underbar utsikt över Hakefjorden fixade 

officerarna på KA 4 sina semesterparadis helt gratis. Nu misstänks de för svartbygge 

samtidigt som kollegor och öbor rasar 

 

Av PATRIK MICU 

GÖTEBORG (GT) Här på vackra Dyrön fixade toppofficerare på KA 4 

sitt semesterparadis gratis. 

Nu misstänks de för svartbygge. 

Samtidigt rasar ortsbefolkningen och officerskollegerna mot dem:  

— Det är ett enda stort mygel! 

Ett stycke norr om Marstrand ligger Dyrön, en av Västkustens 

vackraste platser. 



Tidigare var ön befäst av ett batteri från Kustartilleriet. Men för 

några år sedan la man ner verksamheten och kvar blev bara man-

skapsbarackerna som klänger 

sig fast i berget på öns sydsida. 

Attraktiva 

Det är om dessa fyra byggnader 

som striden nu blossat upp. I 

många år har husen varit ett 

omtyckt sommarnöje för de 

stamanställda på KA 4 i Göte-

borg. De ligger mycket attraktivt 

med en vidunderlig utsikt över 

Hakefjorden.  

För en billig peng kunde personalen 

hyra dem av kronan under 

sommaren då de inte användes som 

förläggning. 

Men för två år sedan var det stopp 

för det. 

Några höga officerare såg genom 

en smart manöver till att husen 

kom i deras privata ägo — helt 

gratis. 

Detta har upprört många av deras 

kolleger. Åke Rydenskog, i många 

år stamanställd som befäl på KA 4, 

är en av dem. 

— Det här är ett typiskt exempel 

på hur man kan skaffa sig ett billigt sommarnöje genom mygel om man 

jobbar på en statlig myndighet, säger han. 

 
Åke Rydenskog, i  

många år stamanställd 

som befäl på KA 4, är 

upprörd över sina 

kollegers handlande. - De 

har myglat sig till sina 

fina sommarnöjen på 

statens bekostnad. 
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-- De har själva upptecknat överlåtandet av husen. 

Handläggare av ärendet är en kapten som genom manövern själv blev 

ägare till ett av dem! 

Nu har också ortsbefolkningen retat upp sig på officerarnas 

förehavanden. 

En person har anmält dem till byggnadsnämnden. Han menar att 

deras hus är svartbyggen. 

I och med att kronan numera inte äger dem kan man säga att 

verksamheten är ändrad. Husen är inte längre att betrakta som 

förläggningar utan som fritidsbostäder. 

Men då krävs också byggnadslov för fritidshus — och det har de inte. 

Dessutom har en av officerarna, utan lov, byggt ut sitt hus med en 

stor altan, detta över den gångväg som öborna i alla år använt. 

Arne Berndtsson, byggnadsnämndens ordförande, bekräftar 

anmälningen: 

Utredning 

— En tjänsteman har just börjat utreda saken och förmodligen 

kommer det upp på nästa sammanträde. Själv känner jag inte till 

att husen överlåtits av kronan. Men i och med att verksamheten 

ändrats tycker man ju att de också borde ha byggnadslov. 

GT har talat med en av officerarna på Dyrön, en pensionerad kapten. 

Han vill inte närmare kommentera affären, men säger i alla fall: 

— Vi tog över barackerna i stället för att de skulle rivas. Så enkel är 

saken. Det är inget mygel. Visst fick vi dem gratis, men vi har också 

lagt ner en hel del pengar på att renovera dem. 

De fyra husen ligger på mark som kronan arrenderat av Dyröns 

samfällighet fram till 1991. Efter det måste husägarna teckna egna 

avtal med markägarna. 

Alf Nilsson är ordförande i samfälligheten. Han vet inte hur det ska 



gå när arrendeavtalet går ut. 

Oklart 

— Kanske blir det så att officerarna får hyra marken av oss i 

fortsättningen. Men inget är klart. Nu får tiden löpa ut och så får vi 

se vad som händer sen. 


