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	Du har tid att njuta. Tar dig tid. Väljer den långa
vägen hem. Den som tar dig över ängarna och så
ner mot Vättern igen. Aldrig likadan. Så oförutsägbar, men ändå inrutad i naturens mönster. Alltid
vacker.
	Att komma hem ger dig lugn. Enkelt att sköta,
tryggt att bo. Precis som du vill ha det. Ett område
som växer, men ändå har historisk karaktär. Som
är personligt. Som blandar och ger. Som har alla
bostadstyper. Nu även radhus med äganderätt.

g
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Precis som du vill ha det.
Välkommen till Radhusen på Strandängen.
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Vätterhem
utvecklar framtidens
stadsdelar
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»Vätterhem driver och utvecklar framtidens stadsdelar. Vi är det ledande bostadsbolaget i Sverige.«
Vätterhems vision

V

ätterhems uppdrag är att äga, förvalta

För att främja sysselsättning och hjälpa männ-

och utveckla moderna hem i Jönkö-

iskor närmare arbetsmarknaden har vi erbjudit

pings kommun. Vi äger och förvaltar

långtidsarbetslösa praktikplatser i byggprojekten på

idag cirka 8 400 lägenheter och totalt

Strandängen. På det här sättet bidrar ditt framtida

bor det 17 000 personer i våra fastigheter. Det inne-

boende till att personer som står långt ifrån arbets-

bär att ungefär var sjunde invånare i Jönköpings

marknaden får ovärderlig arbetslivserfarenhet.

kommun bor hos oss. Det är alltså många som

	När vi nu tar steget och bygger »Radhusen Strand-

insett fördelarna med att bo hos Vätterhem.

ängen« gör vi det med erfarenheten av många års

Vår affärsidé bygger på att vi ska äga, förvalta

bostadsutveckling i ryggen. Vi vet hur vi bygger för

och utveckla attraktiva bostäder för alla. Attraktiva

framtiden med miljön som ledstjärna. Vi vet vilka

stadsdelar för alla. En av de viktigaste faktorerna för

krav som ställs för en modern, hög standard när det

att lyckas med det är att skapa dynamik. Till exem-

kommer till materialval. Och vi vet hur vi bygger för

pel genom att våra stadsdelar ska erbjuda olika

att göra underhållet effektivt i många år framöver.

upplåtelseformer; hyresrätter, bostadsrätter, radhus

Nu är det ju inte vi som ska förvalta och underhålla

och villor med äganderätt. Vidare vill vi aktivt stimu-

»Radhusen Strandängen« utan det är ju du som väl-

lera kommunikationer, modern service och hållbart

jer att köpa här. Men vi är säkra på att du kommer

byggande.

att uppskatta byggsmartheten som vi står för. Ett

	När vi bygger »Radhusen Strandängen« tar vi

modernt boende ska ju förutom att hålla hög kvali-

hänsyn till miljöegenskaper i byggnadernas hela livs-

tet i materialvalen – från golv till tak, från stomme till

cykel, från byggande till rivning. Bland annat genom

detalj – också vara enkelt att bo och leva i.

ett digitalt system som kontrollerar att alla ingående
material i huset är säkra både för människa och miljö.

Vätterhem är sedan sommaren 2015 certifierade
enligt ISO 9001 och 14 001.

Vi ser dessutom till att bygga på ett sätt som minimerar radhusens energiförbrukning och skapar ett
trevligt inomhusklimat.

Strandängen
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Snabbfakta:
• 3,5 km från Jönköpings centrum
• Kommer att rymma ungefär 1200 bostäder
• Nybyggda lägenheter från 2015 och framåt
• Varierade fastigheter och olika lägenhetstyper
• Förskolor på området
• Kulturpark
• BMX-bana

STRANDÄNGEN

RADHUSENS
PLACERING

Åbolid

Bymarken

Vättern

Rocksjön
Munksjön

Torpa

Hitta hit: Från Jönköpings station åker du längs med Vättern mot Junerondellen och
Talavidskolan. Följ Kortebovägen mot Bankeryd cirka 3 kilometer. Ta höger i Djupadalsrondellen mot Strandängen. Du är nu på Ebba Ramsays väg, kör över bron och följ vägen.
Du passerar Ormhuset och Kultur- och Gatuhusen på höger sida. Tag höger efter hus 44, i
sluttningen närmast Vättern hittar du Radhusen Strandängen.
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Strandängen
växer fram

V

år vision är att skapa en ny stadsdel;
ett attraktivt och kvalitativt boende där
ljusförhållandena, utsikten mot Vättern
och den vackra natur- och kulturmiljön,

nyttjas i största möjliga mån.
Strandängen har fantastiska förutsättningar att bli
ett unikt bostadsområde. Med sin närhet till centr-

Målet är att hela området ska vara färdigbyggt

um, grönområden och Vättern är möjligheterna till

vid årsskiftet 2023. Det första huset i området, det

rekreation och fritidsaktiviteter goda. Totalt plane-

så kallade Ormhuset innehåller 79 unika lägenheter.

ras här 1 200 bostäder.

Huset fick Jönköping Kommuns Stadsbyggnadspris

	Strandängen ska vara en varierad stadsdel där

i klassen god arkitektur 2015.

eget ägande, hyresrätter och bostadsrätter finns
sida vid sida. Även nya förskolor, verksamheter, och

Inflyttning 2017. Den pågående byggnationen,

visionen om rosarium, affärer, restauranger och kul-

av de så kallade Kultur- och Gatuhusen (inflyttning

turinslag borgar för en levande stadsdel med spän-

2017), rymmer 129 lägenheter fördelade på nio hus-

nande mötesplatser och kulturella inslag. Målet är

kroppar. I den vackra sluttningen ner mot Vättern

att skapa ett modernt bostadsområde med naturen

uppförs alltså nu 14 radhus som ska säljas som eget

och stadslivet inpå knutarna.

ägande. Radhusen fördelas via Jönköpings kom-

	Strandängen har också en fantastisk historia som

muns tomtkö. Även radhusen har en genomarbetad

präglas av Ebba Ramsays starka sociala engage-

arkitektur. Planerad inflyttning november-december

mang för sjuka barn och ungdomar. Här skapade

2017.

hon en egen stad med kyrka, vård, omsorg, boende
och ett gott liv.
Just den sociala kopplingen och hennes männis-

Nästa steg. För närvarande pågår detaljplanen
för nästa del av området som kommer att innefatta

kosyn, att alla har samma värde och är lika viktiga,

cirka 700-1 000 bostäder. Här kommer Vätterhem

byggs nu in i projektet.

att samarbeta med Tosito för att skapa ett inslag av
bostadsrätter i området. En viktig del är att bibehål-

Färdigbyggt 2023. Strandängens inriktning ska

la gröna lungor och istället öka husens våningshöjd

därför präglas av social hållbarhet, med ett starkt

något.

grönt boende och många naturliga mötesplatser.
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En annan viktig utgångspunkt är att dra nytta av

Solceller, sedumtak, elbilar, elcyklar, belysning och

det fina Vätternläget där vi har möjligheter att skapa

mycket annat ska manifestera den miljömässiga

nya badmöjligheter och eventuellt en småbåtshamn.

satsningen. Även ett flertal konstinstallationer ska

	Tävlingsförslaget som ligger till grund för detalj

visualisera den sociala och kulturella hållbarheten.

planen vanns av Tengboms Arkitektkontor i Stockholm.

Strandängen

Strandängen
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Kulturhistoria
att vårda
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skolor och kyrkor ansågs de, som
störde eller kunde störa ordningen,
inte vara välkomna. Barn med
diagnosen epilepsi var därför
absolut förbjudna både i skol- och
kyrkoverksamhet. Annorlunda
och störande var precis vad de
var i händelse av epileptiskt
anfall. Detta gjorde dem till en
utsatt grupp i samhället med
ett stort behov av vård mot
mänskligt lidande, en vård det
offentliga samhället inte klarade
av.

Senare byggdes även Cecilakapellet
och skolor. År 1889 började därefter
verksamheten fokuseras enbart på
epileptiska barn. Det lilla samhälle som
byggts upp blev räddningen för många
med denna diagnos. Trots sin sjukdom
erbjöds de nu en vanlig skolgång, möjlighet
att gå i kyrkan och leva ett vanligt liv.
Cecilakapellet och tillhörande kyrkogård
gjorde också att de barn som avled på
boendet fick ett värdigt slut och möjlighet
att begravas i vigd jord. Något de inte hade
fått annars. Ceciliakyrkogården blev en
rofylld plats till deras minne och sista vila.

Ebba Ramsey var en kvinna
som inte delade denna syn på
mänskligheten som resten av
samhället. Redan vid 19 års
ålder valde hon att agera och
samlade svårt handikappade
barn i sina föräldrars kök och
höll söndagsskola. Ebba ville
hjälpa till och drömmen att
öppna ett boende växte under
hennes liv.

Minnet, Elizas skola, Ceciliakapellet och
dess parkområde som bildade detta
lilla samhälle finns kvar än idag. De
välbevarade små husen och kyrkan
påminner oss om hur Sverige såg ut för
över 140 år sen och har stort historiskt
värde. Cecilakapellet och tillhörande
kyrkogård visar också på den höga
dödligheten bland epileptiska barn under
den här tiden. 58 barn av de 222 inskrivna
finns begravda här tillsammans med Ebba
Ramsay och hennes dotter.

Ebbas föräldrar stödde hennes
åsikter och hade ekonomisk

I
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Text: Emma Berger
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början av 1870-talet startade Ebba ramsay en

Lars Kellman och invigdes först 1903 tillsammans

unik verksamhet för sjuka barn på det område

med tillhörande kyrkogård. Kapellet är uppfört i ny-

som sedan skulle bli strandängen. Ett livsverk

gotisk stil och den ovala kyrkogården omges av en

som ger avtryck på området än idag.

ursprunglig kallmur och trädkrans av bok. putsade

slutet på 1800-talet var en tid när människor som

Strandängen
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grindstolpar, smidesgrind och grusgång
är andra
Strandängen

viktiga delar av utformningen.

ansågs annorlunda inte tillmätes något större människovärde. de som ansågs störa ordningen var inte

sJÄLVFörsörJandE. som mest bodde omkring

välkomna i vanliga skolor och kyrkor. En sådan kate-

240 barn på barnhemmet. 1889 blev inrättningen

gori var barn med epilepsi och dessa blev därför en

helt ämnad för epileptiska barn.

väldigt utsatt grupp i samhället.
Ebba ramsay delade inte samhällets syn på dessa

Vilhelmsro var ett självförsörjande samhälle med
eget lantbruk. de barn som bedömdes bildnings-

barn. redan vid 19 års ålder valde hon att agera och

bara undervisades i bland annat hushåll, musik,

samlade handikappade barn i sina föräldrars kök

trädgårdsarbete, boktryckning med mera.

och höll söndagsskola. 1872 hjälpte Ebbas föräldrar

Ebba ramsay dog 1922 men verksamheten drevs

henne att förvärva Haraldsbo som skulle komma att

vidare av bland annat hennes dotter Helen. 1939

bli Vilhelmsro/strandängen. Här startade Ebba sin

övergick Vilhelmsro i statlig ägo och blev »statens

verksamhet.

anstalt för fallandesjuka«. 1967 tog landstinget över
regin. Verksamheten har därefter avvecklats succes-

KapELL EFtEr CECILIas dOnatIOn. I den första
byggnaden, »Minnet« startades ett barnhem för
»fattiga och vanföra« barn.
patienthem byggdes och 1881 byggs även Ceciliakapellet genom en donation från en av Ebba ram-

sivt.
Ceciliakapellet har varsamt blivit en del av den
nya byggnationen och kommer att utgöra en tydlig
centralroll i den kulturpark som nu växer fram på
strandängen.

says väninnor Cecilia Willerding. Kapellet ritades av

strandÄngEn

13

en hållbar livsstil
– Precis som du vill ha det

N

är vi väljer material till våra nyproduktioner gör vi det med utgångspunkt i
miljömässig hållbarhet, effektivt underhåll och modern, hög standard. Det tror

vi är en inriktning som du också uppskattar.
Köken utrustas med HTHs senaste köksdetaljer, t ex
exklusiva LED-lister och grepplist istället för handtag. Luckorna är släta, vita. Vitvarorna i rostfritt är
premium från Bosch. Matlagning är kul, matlagning
är hemma.
Vardagsrummet är ljust och rymligt. Inbjudande.
Fönsterytorna släpper in ljuset och ekparketten tar
emot det. Enkelt att inreda och skapa din personliga
stil. Lika välkomnande till fredagsfesten som när du
bara vill krypa upp i soffan och mysa.
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Sovrum för lugn och ro. Med Vätterns vågor utanför
fönstret finner du harmoni. Bra förvaring kombineras
med ljus och rymd. Sov gott.
Klassisk elegans, vitt och rent, präglar badrummen.
Med bland andra Vedum som materialleverantör
tillgodoses även högt ställda krav. Påverka uttrycket
med klinkerval. Känn värmen från golvet, duscha
eller ta ett bad.
Middag ute ikväll? Alltså på någon av dina tre
uteplatser; takterassen, uteplatsen åt söder eller uteplatsen åt norr? Njut av utelivet uan att behöva tänka
på en omfattande trädgårdsskötsel. Vill du ändå
använda dina gröna fingrar står planteringsytorna
redo för dig.

Strandängen
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Bottenplan:
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Ceciliagatan 36
Ceciliagatan 28

5 rok, 144 m2
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Bottenplan:
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HusFAKTA
Adresser

Kök/Matsal

Ceciliagatan 28-30

Golv

Ekparkett 2-stav, golvlist av ek

Ceciliagatan 36-44

Väggar

Vitt, målat

Vilhelmsrogatan 8-20

Tak

Målat

Arkitekt: Tengbomgruppen

Inredning/utrustning: Skåpsinredning från HTH.
Lucka KP Mono vit slät, VH7 greppspår i stålut-

Hall

förande på bänkskåp, handtagslöst utförande på

Golv

Klinker, golvlist av ek

överskåp. LED-belysning under väggskåp. Bänk-

Väggar

Vitt, målat

skiva laminat Mörk Betong 556, HTHs lyxlådor med

Tak

Målat

fullutdrag samt softstängning, klick-push i toppskåp.

Inredning

Kapphylla, skjutdörrsgarderob enl.

Underlimmad diskho Intra Horizon. Utdragbar käll-

		

ritning

sortering i diskbänkskåp, stänkskydd av glas ovan
bänk. Vitvaror i rostfritt från Bosch (induktionshäll,

Vardagsrum

varmluftsugn, kyl, frys, helintegrerad diskmaskin,

Golv

Ekparkett 2-stav, golvlist av ek

mikro). Fönsterbänk av kalksten.

Väggar

Vitt, målat

Tak

Målat

Bad

Inredning

Fönsterbänk av kalksten

Golv

Klinker

Väggar

Kakel

Tak

Målat

Sovrum
Golv

Ekparkett 2-stav, golvlist av ek

Inredning/utrustning: Vägghängd WC-stol med in-

Väggar

Vitt, målat

byggd vattencistern, kommod från Vedum, infälld spe-

Tak

Målat

gel med belysning, duschväggar av klarglas, takdusch

Inredning

Fönsterbänk av kalksten. Garderober,

plan 1, badkar plan 2, handdukskrokar, toalettpappers-

		

skjutdörrsgarderob enl. ritning

hållare, elektrisk handdukstork, belysningsspottar i tak,
elektrisk golvvärme.

Klädkammare
Golv

Ekparkett 2-stav, golvlist av ek

Tvätt

Väggar

Vitt, målat

Golv

Klinker

Tak

Målat

Väggar

Vitt, målat

Inredning

Hylla och klädstång

Tak

Målat

Inredning/utrustning: Skåpsinredning från HTH. Tvättmaskin och torktumlare från Bosch. Fjärrvärmeväxlare,
ventilationsaggregat. Fönsterbänk av kalksten.
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Byggnadsbeskrivning

Uteplats

Yttertak	Sedumtak.

Golv	Golvtrall av lärk

Yttervägg

Betong, utfackningsväggar. Fasad-

Plank	Träpanel

		

beklädnad av skiffer och träpanel.

Mellanbjälklag Betongbjälklag.

Planteringslådor

Trappa	Trä. Målade vagnstycken, sätt- och

Planteringslådor av lärk.

		

plansteg av ek.

Innerväggar	Gipsskivor. Isolering i väggar kring

Värme och Ventilation

		

sovrum och badrum.

Uppvärmning sker med fjärrvärme, vattenburna

Innerdörrar

Vita, lätta.

radiatorer i sovrum, vattenburen golvvärme plan

Fönster	Trä/aluminium

1 och i allrum plan 2. Elektrisk golvvärme i badrum

Ytterdörr	Trä

plan 1 och 2. Mekanisk till- och frånluftsventilation

Takhöjd

med återvinning.

2,60 m i bottenplan, 2,5 övre plan.

Installationer

Carport

I varje radhus finns:

Tak av sedum, stomme av trä, väggar av målad

• Gruppcentral med jordfelsbrytare  

träpanel, markbeläggning av asfalt.

• Fiberanslutning till Jönköpings Stadsnät  
• Brandvarnare

Förråd
Platta på mark, tak av sedum, trästomme, väggar av

Takterass

träpanel (oisolerade). Förrådsytterdörr av trä.

Golv	Golvtrall av lärk
Balkongräcke Smide

Tomt
Avskiljs med häck/plank. Markbeläggning av betongplattor på entrésida. Uteplatser markbeläggning av
lärktrall. Färdiganlagd gräsmatta.

Strandängen
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Hem för livet

Strandängen
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Vätter hem reser ver a r sig för e ventuell a tryc kfel oc h för b e håller si g r ät t en t i ll
ändringar. B ilderna är visualiseringar och anger i nte i det alj utför a ndet .

Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva
bostäder för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och
erbjuder trygga och hållbara boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att
utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar
affärsmässighet med samhällsansvar.
Vi bygger minst 150 nya lägenheter varje år. Både på
nya markområden och genom förtätning av befintliga
stadsdelar. Utgångspunkten är att variation och mångfald skapar intressanta och livskraftiga stadsdelar där
du vill bo. Med »Radhusen Strandängen« tar vi viktiga
steg när vi uppför bostäder för eget ägande.

Tel: 036-19 94 00 | Mail: info@vatterhem.se
Besöksadress: Klostergatan 10
Postadress: Box 443, 551 16 Jönköping

www.vatterhem.se

