Björkas historia 1918 - 2018
1933
Björkas främsta inkomster
kommer från trädgård,
skog och bidrag från
Skyddsvärnet.
Finns plats för 8-10
”skyddslingar” per dag och
arbetspremien är
50 öre/dag.

1900

Skyddsvärnet bildas i en tid
av begynnande intresse för
sociala frågor. Entusiastiska
individer vill lindra
samhällsnöden.
1918
Skyddsvärnet tar steget från
fristående organisation till
att bli del av Kungl. Fångvårdsstyrelsen. Vill hjälpa
frigivna fångar.

1918
Björkahemmet startas.
Unga brottslingar behöver
boende och utsluss i samhället och Björka ger klienterna
möjlighet till utbildning i
trädgårdsskötsel och
snickeri. Ligger i Hässelby
till och med 1968.

1966
Erik Norrman, styrelseledamot ser till att
pengar och mark skakas
fram för ny tomt i ett
villaområde i Bromma på
1950
För att kunna köpa ett inackor- 6 000 kvm. En byggnad
deringshem säljer Skyddsvärnet på två plan på 840 kvm
uppförs.
Björkahemmet till Stockholms
stad och köper fastighet på
Tegnérgatan. Därefter hyr man
Björkahemmet i Hässelby villastad av Stockholms stad.

1945
Yngve Leander är föreståndare på Björka, där han även
bor med familj.

1938
Tar emot 44 ”skyddslingar” och har framgång med att finna
arbete. Många anställs
som tillfällig arbetskraft.

Rösträttsreformen.
Genombrott för
demokratin.

1934
Allmänna Arvsfonden
beviljar Skyddsvärnet pengar för utbyggnad av Björka.
Nu finns plats för 18-20
”skyddslingar”.
1934 startas även
”Björkahemmets vänner” en stödjande förening.

Många ungdomar döms
till villkorlig dom under
förutsättning att de
får komma till Björka.
Antalet intagna på
Björkahemmet är
mellan 40 och 50
”ynglingar” per år.

1968
Det nya Björkahemmet,
som hädan efter kallas kort
och gott Björka, invigs och
har 14 platser.
Lennart Wälivaara blir
Björkas första föreståndare.

Den dagliga arbetspremien är
3 kr.

1940

1921

1980
Av 500 utskrivna från sedan
1968 har alla ett arbete utom
två personer. Två år efter
utskrivning lever cirka 50 %
under ordnade förhållanden.

1990
Kriminalvården ställer högre
krav på behandlingsinnehåll
i placeringar utanför anstalt.
Efterfrågan på platser är god
och endast män tas emot.

1983
Klienter får jobb på Björka.
Personalen engagerar sig i klienternas familjer. Alkohol och
droger tolereras inte, urinprov
och utandningsprov lämnas
regelbundet.

1959
Sigismund Bergelt vikarierar som föreståndare.
Efter ett snabbt besök
till affären står hemmet
helt tomt. Alla 7 intagna
har rymt med radio, teve
och frimärken.

1944
59 ”skyddslingar” bor
på Björka, ingen över 25
år. Av 49 utskrivna får
37 st arbete. Vistelsetiden ligger i snitt på 1-2
månader.

1961
Vårdavgiften på Björka
är 30 kr/dag. Det är hög
beläggning och de flesta
klienterna kommer från
fångvårdsanstalterna
Roxtuna, Skenäs,
Aspliden och Hällby.

Från den 1 juli 1974 togs
även kvinnor emot.

90-årsfirande på Björka.

1978
Tre grundförutsättningar för
vistelse på Björka: Ordnat
heltidsarbete eller studier, hög
motivation att medverka i den
sociala träning som finns och
ordnad ekonomi för vistelsen.

1987
Den omtyckte föreståndaren
Lennart Wälivaara går bort
den 13 juni och en stor sorg
infinner sig på Björka. Lennarts
fru Eva Wälivaara tar över som
föreståndare och står ensam
kvar med en epok av verklighet
och drömmar.

2009
Vinner kompletterande
upphandling på 9 platser
år 2008.
Det gamla personalboendet byggs om på tre
månader. Tillbyggnaden
invigs 2009 och nu finns
25 platser på Björka.

2000
En stor ombyggnation sker på
Björka. Inför 12-stegsbehandling fram tills 2007. Susanne
Elg och Per Arnelid var chefer
på boendet.

2011
Förlorar avtalet om
halvvägshus och Björka
blir stödboende istället.

2010

1993

1974
Under de första 6 åren
i Bromma tar man emot
fortfarande aktiva, tungt
drogberoende klienter.
Upp till 30 % återföll i
missbruk och situationen blev ohållbar. Krav
ställs nu på att klienter
måste vara fd. missbrukare med dokumenterad
avhållsamhet.

2017
Carl Jeding som jobbar med
it-politik på Näringsdepartementet är en uppskattad
volontär på stödboendet och
lagar mat med de boende så
ofta han kan.

2008

8 personer är anställda
på Björka och boendet
är bemannat dygnet
runt. Klientkrav =
arbete/sysselsättning
50-100 %.

Björka inför ett så kallat
påverkansprogram: Klienterna
lyssnar på föredrag och deltar
i diskussionsgrupper i ämnen
som moral och etik, brott och
straff, missbruk och personlig
utveckling.

2007
Vinner upphandling om att
driva halvvägshus i Stockholm.
Björka blir halvvägshus.

2018
Björka är återigen endast
stödboende och har 26 platser.
Firar 100 år!

2016
I samband med den rådande
flyktingsituationen delas
Björka upp i två delar:
Ungdomsboende och
stödboende.

