
 

Utbyggnad för tekniska skolan 

I förra inlägget skrev jag om Sandmansgatan och denna gång en annan bild på Brodal och när man gör 
en utbyggnad av Tekniska skolan. Bilden är fotograferad i början av 1960-talet och man ser en liten bit 
av centralplan och Pressbyrån under vägen Just på denna bild ser vi det gamla mödrahemmet och de 
andra träbyggnaderna på Brodalsgatan. Jag har för mig att det låg ett café i något av dessa gamla 
trähus, jag har inte sett det själv men har läst om det. I dag är hela området ganska så ombyggt och 
det kallas i dag för Resecentrum men en ganska så charmlös byggnad vid räcket där den gamla bilen 
kör. 
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Så här ser det ut i dag och det är ganska så ombyggt på hela området, det är synd att hela Brodal 
försvann. Jag har för mig att det var någon träbyggnad som eldhärjades på 1960-talet eller om det var 
på 1950-talet. Synd bara att man inte kunde spara det gamla Mödrahemmet och just med denna 
glasbyggnad var den jag menade att den skymmer när man kommer på motorvägen från Göteborg. Nu 
är det även prat om att bygga för polisen och rättsväsen bakom Gina Tricot sedan den sista byggnaden 
på Brodal revs för två år sedan tror jag det var. Då börjar man genast att fundera på hur byggnaden 
kommer att se ut, den kanske blir lika tråkig som polishuset är i dag. Eller om det blir som ett höghus 
som verkar vara populärt i Borås nu för tiden. Har funderat så många gånger varför man måste bygga 
så höga och väldigt tråkiga och charmlösa byggnader, man kan bygga nya byggnader fast med lite stil 
och finess kan man tycka. Men men nu har jag gnällt av mig lite och det kan vara värmen som gör det. 
Så ha det så gott i värmen och var rädda om er. 


