
1962
USA:s och Sovjets atomvapen i högsta beredskap.
Sverige tog guld i Colorado Springs,
det behövdes fortfarande bostäder i Jönköping.

Vi var tjugo år.

VÄTTERHEM HAR BOSTÄDER PÅ FLERA PLATSER I KOMMUNEN. PÅ RÅSLÄTT
HAR VI CA 2300 LÄGENHETER OCH DESSUTOM 530 MÖBLERADE STUDENTRUM.

Det här året hände mycket. Lennart Hylands
klassiska referat – ”Den gliiider in i mål” –
från hockey-VM i Colorado Springs, minns
vi än idag. Vi firade Gamle Kungens 80-års-
dag. En popgrupp från Liverpool släppte de-
butsingeln ”Love me do”. Premiär för Hy-
lands Hörna.

I Jönköping, likväl som i hela världen,
höll man minnesstunder på 1-årsdagen av
Dag Hammarskölds tragiska död. En min-
nesplakett sattes upp på muren vid Östra
Storgatan där han föddes 1905.

KÖKSSOFFAN BLEV DUBBELSÄNG
Det var fortfarande ont om bostäder i Jönkö-
ping och i Sverige. Att familjer med 5 eller 6

barn bodde i 2 rum och kök var inte ovanligt.
Varje kväll förvandlades kökssoffan till dub-
belsäng och fällsängar plockades ut ur gar-
deroberna. När man sökte lägenhet så fanns
det olika standard: omodern, halvmodern el-
ler modern. Behovet av moderna lägenheter
var mycket stort.

STORT VARUHUS PÅ ÖSTERÄNGEN
1962 invigs Österängens centrum med EPA,
flera butiker och serviceinrättningar. Två år
senare är Birkagården klar och alla i områ-
det får tillgång till både biblotek och fritids-
gård.

1 MILJON LÄGENHETER
SKULLE BYGGAS
Regeringen satsade stort på bostadsbyggan-
det för att komma tillrätta med trångboddhet
och lägenhetsbrist. Under 60-talet byggdes
mängder av stora bostadsområden i Sverige.
I Jönköping tas 1964 beslutet att 2.54l lä-
genheter ska byggas på Råslätts Gård. Det
blev vårt största bostadsprojekt och skulle
bli vårt mest omdiskuterade. Under årens
lopp har det skrivits mycket, både negativt
och positivt om Råslätt. I dag vet vi att det
inte är helt problemfritt att bygga så många
lägenheter i ett enda område. Men vi vet ock-
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HYRESRÄTTER I 60 ÅR

Hösten 1962 höll vi andan. Kuba-
krisen blev en psykologisk kamp
mellan USA och Sovjetunionen.
Risken för ett kärnvapenkrig har
sedan dess aldrig varit mer hotande.
Sovjet fick dra tillbaka sina atom-
raketer från Kuba, president John F
Kennedy gick segrande ur krisen.

Foton från JP:s arkiv

så att oerhört många
människor upplever
en positiv gemen-
skap och sätter vär-
de på Vätterhems
höga boendeservice.

60-TALET SATTE
SINA SPÅR
Popens födelse, rag-
gare och mods, Viet-
nam, högertrafikom-
läggning, frigjord-
het, hasch, kalhyg-
gen, demonstratio-
ner, Kennedymord,
spionen Stig Wen-
nerström och den
långa härliga hög-
konjunkturen.

Allt finns inte

Arkitekt Lars Stalin
framför modellen för
Råslätt våren -68.

kvar idag, men vi kan tydligt se de typiska
bostadsområdena efter det enorma byggan-
det på 60-talet.


