
 

Borås Ångtvättinrättning med personal 

En gammal byggnad på Bergsäter som innehöll Borås Ångtvättinrättning och som vanligt en vacker 
byggnad. Byggnadsåret vet jag inte med skulle tro att det var i samband med när tvätteriet grundades 
år 1899, men det kanske har funnits något annat i denna byggnad tidigare. Den låg nedanför Hultaberg 
där dagens Coop ligger i dag men 1903 såldes både tvätteriet och Hultaberg till ingenjör Ernst Billig 
som år 1902 hade startat Borås Appreturfabrik. Han bodde på Hultaberg mellan åren 1902 – 1916. 
Fabriken blev senare Kemiska fabriken Monopol som övertogs av Törnell och revs i slutet av 1960-talet 
och så byggde man en ny byggnad för Bra Stormarknad som senare B&W och nu Coop. Det finns även 
rykten som säger att Borås Ångtvättinrättning brann ner på 1920-talet, är det någon av mina läsare 
dom vet något om detta så är det bara att skriva ett mail till mig på gamlaboras@murberg.se.  

Man ser på bilden att det bara är kvinnor som verka arbeta där, ja förutom kusken som antagligen 
hämtar tvätten och lämnar den. Som jag tidigare skrev att det är en vacker byggnad och som alla 
byggnader var förr, byggda med stil och finns men också mycket enkla. Just Bergsäter, Hulta och 
Hässleholmen har jag inte läst på så mycket om men det får bli ändring. Det är alltid roligt att läsa om 
utkanterna av Borås och lära sig mera. Som jag tidigare har skrivit om Rydboholm och det var när jag 
bodde där i början av 1990-talet. Det var då mitt intresse om det gamla kom igång igen när man var 
ute med hundarna och gick runt den gamla fabriken där Sven Erikson en gång började med sitt företag. 
Det var då mitt intresse kom tillbaka och sedan har det bara ökat med åren och set är som min sambo 
säger ibland att det har gått överstyr men det är tur att jag har ett intresse säger hon sedan. Det lär 
inte minska i alla fall men man har många järn i elden och man håller på så länge det är roligt. 
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