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1966 Nykterhetsnämnden anordnar inackorderingshem för TBC sjuka manliga 

alkoholmissbrukare. Huset byggs då om till 12 boenderum. På nedervåningen var det 3 rum i 

stora salen, 1 i nuvarande köket, 3 rum åt höger, samlingsrum, exp. mm. På 1 tr. finns kök, 

matsal boenderum, terapirum och exp. Södra flygeln är föreståndarbostad.  

Uppvärmning sker från oljeeldad central under norra annexet  

1971 Nybyggs Västberga Boende/Linden söder om Västberga 

Gård med 75 platser. 

 

1973 Blev ”Gamla” Västberga ett inackorderingshem för 

läkemedelsmissbrukare.  

1980-1985 ”Västbergakollektivet” Som bedrevs med 

miljöterapeutisk inriktning dels på Johannelunds gård och dels 

på Västberga Gård (Se foto från kommunens presentation) 

Vintern 1985-sommaren 1986 anordnades ett akut härbärge för HIV-smittade på Västberga, 

eftersom många institutioner var rädda för HIV smittan och inte vågade ta emot dem och 

det kändes förmodligen angeläget att få bort dem från gatan.    

Vintern 1986-87 anordnade Stockholms stad tillfälligt härbärge för hemlösa på Västberga.  

1988-2009 Inrättade Stockholms kommun ett Planeringshem med Vård och utredning. 

Föreståndare Britt Larsson berättar: Det var ett flerstegsprogram med individuell utredning, 

En del gick därefter till behandling, psykologsamtal, praktikarbete och kunde sen få en av 

deras 8 försökslägenhet under 2 år, hela tiden med stöd från personalen. Andra behövde 

andra individuella lösningar. De hade 16-18 personer boende där och tjejerna bodde i södra 

annexet. Detta stora underlag gjorde att de hade tillräckligt med personal och bra kvalitet.  

De boende lagade all mat. Personal var arbetsledare. Alla hade sysselsättning och hade olika 

ansvarsområde med att laga och reparera både inomhus och utomhus i trädgården, de hade 

t.ex. höns. Detta skapade bra stämning mellan personal och inskrivna.  

I norra annexet bodde den gamla damen Claire Backman och de fungerade som fastighets 

skötare när hon behövde byta glödlampor eller behövde hjälp i sin trädgård. Eller när hon 

passade sin dotter Weras stora terrier som behövde en längre promenad eller rymde.  

2009 kom nya signaler från Stockholms Kommun att deras enheter enbart skulle syssla med 

boende, mat och kläder. All missbruks och sjukvård skulle utföras av landstingets t.ex. med 

metadon behandling mm. Därmed lades Västberga ner som planeringshem och slogs ihop 

med Linden/Västberga som nu blev ett lågtröskelboende. 

Man ansåg dock att ”Gamla” Västberga inte kunde användas för lågtröskelboende.  

Så Västberga lades i malpåse. 

2012 flyttade Ny Gemenskap, efter 40 år, sin verksamhet från Kammakargatan till Västberga. 

Det blev en nystart i Västberga för Ny Gemenskaps basverksamhet med olika former 

gemenskap för ensamma, stöd och socialkurativ rådgivning. Dessutom dusch/ tvätt/ 

klädutdelning till hemlösa på förmiddagarna och lunch och olika gruppverksamheter mm.  

 


