
 

Lilla Brännerigatan - Stengärdsgatan 

En gammal bild på en lite trästuga som skall ha legat i hörnet Lilla Brännerigatan och Stengårdsgatan 
och bilden är fotograferad år 1910. Troligen är det frun i huset med sin dotter på gården och det är ett 
litet charmigt hus. Nu är jag lite osäker var gatorna går men jag tror att fotografen kan ha stått på 
Stengärdsgatan och att Sandgärdsgatan ligger bakom det stora ljuga huse Men det är som sagt bara 
min teori eftersom jag är väldigt osäker på det. Adressen till detta lilla hus hade Lilla Brännerigatan 16 
vet du som läsare mer exakt var denna lilla byggnad har legat så får du gärna höras dig via min mail, 
gamlaboras@murberg.se.  

Jag tror i alla fall att denna byggnad försvann i samband med nybyggnationen av Polishuset och då rev 
man en massa gamla små i kvarteren Frej och Fjollner. På 1960-talet tyckte man att de behövdes bygga 
ett nytt Polishus i Borås och då byggde man det i två kvarter, Frej och Fjollner med Yxhammarsgatan, 
Kungsgatan, Skolgatan och Sandgärdsgatan. När man byggde Polishuset så klippte man av 
Stengärdsgatan vid Skolgatan. Sedan stod Polishuset färdigt i Borås och det är det fulaste huset i mina 
ögon, förstår inte hur man kunde få till ett sådan grå byggnad mitt i staden. Men det är väl bara att 
vänta sig mera av dessa charmlösa byggnaderna. Nä det är synd att sådana här klenoder försvinner 
från vår stad och bara hur man kunde rensa tre kvarter nästan samtidigt och då tänker jag på den 
tomten som Högskolan och Hotell Plaza är byggd på. Men det är tur att Borås hade sådana flitiga 
fotografer så vi efter 100 år kan sitta och titta på deras alster. Det borde finnas lite informationsskyltar 
eller typ QR-koder på byggnaderna som visar hur det såg ut förr i tiden. 
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