landet runt

Drygt 40 personer deltar i föreningsmötet.

Sekreterare Casper Lund.

Dövföreningens lokal ska bli restaurang.

DT besöker Dövas Förening i Örebro
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången
hälsar Dövas Tidning på Sveriges näst största
dövförening: den i Örebro. Styrelsen berättar att de nu
lagt den ekonomiska oredan bakom sig och ser framtiden
an med tillförsikt med ökat medlemsantal.
Örebro utropade sig till Europas teckenspråkshuvudstad
för åtta år sedan. Hur går det för dövföreningen som ligger i
teckenspråkshuvudstaden?
Bättre de senaste åren, säger fyra styrelsemedlemmar som
DT träffar. Föreningen är inne i en positiv spiral. Nu växer
medlemsantalet återigen. Den senaste siffran är 515 medlemmar,
en ökning med ca 50 på två år.
Jimmy Stålnacke, vice ordförande, berättar att dövföreningen
har ryckt upp sig efter den ekonomiska oredan. Nu har en
ekonomiadministratör anställts vars tjänstgöringsgrad nyligen
har ökat från 50 till 75%. En attestordning och en tydlig
ansvarsfördelning har tagits fram.
Jimmy Stålnacke tror att en av anledningarna till att
medlemsskaran växer sig större är att styrelsen är öppen
och berättar som det är, inte genom att säga ”allt är bra” när
verkligheten är en annan.
En annan orsak är, förklarar kassören Robert Lindell:
– Örebro har blivit mer attraktivt. Flera har flyttat hit för att här
finns en bra förskola och skola för döva.
– Vi har också vunnit större respekt hos kommunen och
har bättre dialog med dem. Men det är inte 100% bra än, säger
Johanna Mauritzon, ordförande.
– Och så har vi i styrelsen roligt tillsammans och är engagerade,
tillägger hon.
Casper Lund, sekreterare, berättar att en stor sten har fallit från
styrelsemedlemmarnas axlar. Det är lokalfrågan. Föreningen har
nyligen tecknat avtal med kocken Fredrik Lindvall, känd från
tv-programmen Profilerna och Salt & Peppar. Med start i mars
kommer han att öppna sin restaurang i dövföreningens lokal på

Ånstagatan 5. Det innebär att styrelsearbetet blir lättare i och
med att lokalen inte behöver skötas om av styrelsen. Dessutom
har föreningslokalen de senaste åren inte varit lika välbesökt som
tidigare då vi lever i en digital tidsålder.
– Det är glädjande att vi genom Fredrik Lindvall är med och
skapar arbetstillfällen för döva, säger Casper Lund.
Några idéer som styrelsen och kocken har är att ordna afterwork
och föreläsningar som är öppna för samtliga.
Nu
har
dövföreningen
ingen
egen
lokal.
Men
pensionärsföreningen får låna ett stort mötesrum i Brukarhuset
i Mellringe varannan onsdag. Styrelsen ska leta efter en lämplig
lokal. Det kan ta sin lilla tid.
När DT kommer på besök har DFÖ föreningsmöte. En av
punkterna är de föreslagna stadgeändringarna. Föreningen
föreslås arbeta utifrån tre perspektiv: kultur, språk och
identitet, och funktion. Begreppet döv återtas, nu står det bara
”teckenspråkig” i stadgarna.
En av deltagarna är Patrik Holmström. Han säger att han gärna
vill se fler nya ansikten i föreningsverksamheten.
– Jag vet att det finns många som lever ”gömda”. Vi får hitta en
metod som gör att de vågar komma hit och träffa oss.
Själv säger ordförande Johanna Mauritzon att hon numera ser
nya och nygamla ansikten, vilket gläder henne.
Inga-Britta Andersson svarar på frågan vad hon tycker om
dövföreningen:
– Dövföreningen gör inte så mycket för oss pensionärer.

Vad vill du ha mer av?

– Mer samarbete och mer intressepolitiskt arbete. Exempelvis
borde Örebro skapa ett seniorboende på teckenspråk, inte bara ett
äldreboende (som ska öppnas). Var ska jag bo sedan? säger hon.
Casper Lund kommenterar:
– Vi har förstått att det finns ett visst missnöje hos
pensionärsföreningen. Nu när ekonomidelen är löst tror jag att det
blir bättre för dem då vi har en stabil grund att stå på.
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