
 

Södra Kyrkogatan - Sandgärdsgatan 

Korsningen Södra Kyrkogatan Sandgärdgatan, året är 1928 och fotografen blickar upp mot Kungsgatan. 
Det är en vacker vy dels med dess kullerstensgator som fanns runtom i Borås och dessa vackra trähus 
som i dag är borta sedan länge. Förutom andra byggnaden till vänster den står fortfarande kvar på sin 
plats och jag har för mig att byggnaden är i något rosaaktig färg. Lite synd att dessa små träbyggnader 
försvinner en efter en och denna träbyggnaden är troligen byggd efter Borås fjärde stadsbrand. Notera 
denna vackra gatlampa som finns på höger sida på Södra Kyrkogatan, lite synd att dessa vackra lampor 
har försvunnit och man skulle ha sparat några av dessa. Man kunde ha placerat dessa i Ramnaparken, 
typ vid Nymanska gården och Ohlssonska gården men dom hamnade väl på soptippen som allt annat. 

Detta är en miljö man aldrig får tillbaka och som jag har skrivit innan att man skulle ha sparat lite mer 
av dessa trähus, precis som Alingsås har gjort. Tänk vilket vackert inslag det hade varit i centrum eller 
om man hade sparat lite av det gamla på Norrby istället för att skövla ner hela stadsdelen som man 
gjorde. Jag sitter och funderar hur länge Tullastugan och Parkstadens handelsträdgård får stå kvar. 
Dom är belagda med rivningsförbud men jag tror att dessa två byggnader kan vara i fara för rivning. 
Det är en känsla som jag har och ju längre de får stå orörda så blir det att de står i ett långsamt förfall. 
Skulle dom inte ramla ihop själva så är det lätt att säga att byggnaderna var så dåliga att det inte gick 
att renovera dessa. Det har ju hänt förr men jag har sett objekt som har varit fallfärdiga som har 
renoverats till toppskick, som t.ex. ödehus som har blivit väldigt populära at köpa och renovera. Man 
får nog hålla ögonen öppna på just Tullastugan och byggnaden i Parkstaden, för en vacker dag kan det 
bara stå en ödetomt där. 


