VÄLKOMMEN TILL

BJÖRKBACKEN
UNTRA, TIERP

DET LILLA BOENDET MED DOM
STORA MÖJLIGHETERNA

Välkommen hem
TILL BJÖRKBACKEN
Björkbacken är ett kristet motivations och stödboende för människor med olika
beroendeproblematik. Inför en placering skall klienten vara avgiftad och fri ifrån
bensodiazepiner och så kallad ADHD medicin. Vår vision och målsättning är att hitta fram
till en lösning för gästens beroende. Det sker tillsammans med socialtjänsten i den
placerande kommunen. Varje gäst kommer att delta i vårt program "Vägen till livet" ett
material som använts under många år med ett mycket gott resultat.
Utöver detta ingår också arbetsträning och både inne och ute arbete. Vistelsetiden på
Björkbacken är 6-8 månader. Vid inskrivningen upprättas en handlingsplan tillsammans
med gästen, hem-kommunen och Björkbacken.
Handligsplanen skall ha ett mål och ett tydligt uppdrag.
Om gästen visar på fortsatt motivation efter 6-8 månader finns möjlighet att komma till
vårt utsluss boende i Tallbacken, som ligger granne med Björkbacken.
Det finns även möjlighet att komma till vårt motivationshem i Hatton, Sri Lanka. Där får
man vara med i en fortsatt behandling som bygger mycket på att "hjälpa andra". Man får
vara med och hjälpa till i olika sociala projekt

FANTASTISKA
VITTNESBÖRD
Andreas Englund

Andreas är uppvuxen i Söderfors i Norduppland. Han började
med droger redan som 12 åring.I och med missbruket kom också
kriminalitet in i hans liv. Efter ett tag blev Andreas ett fall för
psykiatrin. Där åker han in mer än 50 gånger på grund av
överdoser. Tillslut fick han 9 olika diagnoser och läkarna sa att det
inte fanns något de kunde göra. Tierps kommun föreslog då att
han skulle komma till Björkbacken. Tre månader efter kom han dit,
avgiftad och klar. Redan första kvällen så bad han till Gud om hjälp
att klara av behandlingen. På morgonen märkte han direkt skillnad
och han kunde äta frukost tillsammans med alla andra! Andreas
kände sedan hur han blev bättre och bättre och tillslut var han
återställd. Idag har Andreas varit drogfri under flera år. Han lever
ett helt vanligt familjeliv tillsammans med sin sambo Sandra och
deras fyra barn.

Kenth kommer ifrån Skärplinge. Alkoholen blev tidigt ett problem i
hans liv. Han arbetade tidigare som ambulansförare och
vaktmästare men senare blev det sjukbidrag då missbruket tog
mer plats. När han drack visste han inte ens vilken dag det var utan
allt kretsade kring alkoholen. Kenth hade sedan tidigare ett
sprucket äktenskap på grund av missbruket. Slutligen kom han till
insikt och kom till ett hem i Gävle men redan efter någon månad
fick han en förfrågan att komma till Björkbacken genom Tierps
kommun. Där gick han genom behandlings programmet ”vägen
till livet” och han fick ett totalt nytt liv. Han har varit helt fri från
alkohol sedan 2013 och har inte haft något återfall. Idag arbetar
Kenth själv i Björkbacken. Han har en egen lägenhet och han har
fått tillbaks sin relation med hans barn.

Kenth Gunnarsson

Boendet ligger på en ö i Dalälven, 50 meter till vattnet. Huset
har två våningar med samlingssal på bottenvåningen, en
avdelning för män och en avdelning för kvinnor, matsal och
kontor med personalövernattningsdel.
Platsen heter Untra och ligger ca 2,5 mil nordväst om Tierp i
Norra Uppland. Centret är mycket vackert beläget vid nedre
delen av Dalälven. Villan är trivsamt inredd med totalt
7 platser i enkelrum. Hela miljön runt Untra, med trädgårdsallé
och strandpromenad, är mycket avstressande. Arbetet drivs
av Nordupplandskyrkan

"Vi i Tierps kommun anlitar Björkbacken
regelbundet. Och vi är mycket nöjda
över detta samarbete"

"Vi är väldigt glada över att vi som
församling kan vara med och göra
skillnad för dessa människor. "

Lennart Eriksson
Socialtjänsten, Tierps kommun

Micael Lahtinen
Föreståndare Nordupplandskyrkan

KONTAKTA OSS
BESÖKSADRESS
Björkbacken
Untra 407
815 36 Tierp

T.F FÖRESTÅNDARE
Tauno Lahtinen
info@nordupplandskyrkan.se
0293 311 88
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