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De flesta från styrelsen tillsammans med föreningskonsulten: t.v. Ingemar Larsson, Ann-Christin Larsson,
Eva Ulfsparre, Anita Brodd och Kerstin Lindstrand.

Fullsatt pensionärsträff.

Dörr till föreningens lokal.

DT besöker Trollhättans Dövas Förening
Artikelserien Landet runt fortsätter och den här gången
stannar tåget i Trollhättan för att hälsa på Trollhättans
Dövas Förening.

Pensionärsträffen är en av höjdpunkterna för medlemmarna hos
Trollhättans Dövas Förening som hålls i föreningslokalen på Olof
Palmes gata 4. DT kommer på besök strax innan 11-slaget och det
är redan fullsatt med 40 glada medlemmar. Tre långbord står
uppdukade med bestick, glas och kaffekoppor. Lunch och kaffe
med dopp serveras. De flesta brukar redan komma 10:30-tiden för
att paxa de bästa platserna vid bordet.
– Vi har cirka 60 medlemmar, nästan alla brukar komma
till våra pensionärsträffar och andra aktiviteter. De är väldigt
populära, berättar ordförande Eva Ulfsparre.
Majoriteten av medlemmarna är pensionärer. Därför heter
det ”pensionärsträff” och sker på dagtid. Övriga aktiviteter som
marknadscafé, trivselaftnar och resor är också omtyckta.
Många medlemmar är i samma ålder och känner varandra sedan
skoltiden. År 1955 bildades Trollhättans Dövas Förening. Staden
har lockat till sig många döva tack vare arbete hos industrierna,
t.ex. SAAB. Då fanns det flera sektioner under dövföreningen och
i dag finns ingen aktiv sektion kvar.
Ingemar Larsson, vice ordförande, framför att den absoluta
kärnan som håller ihop dövföreningen är den sociala
gemenskapen. Medlemmarna är måna om varandra, kommer
gärna till aktiviteterna och ställer upp för dövföreningen.
Styrelsen består av fem personer varav fyra var på plats
när DT kom. De berättar att de inte är oroliga för föreningens
verksamhet, framförallt medlemmarnas engagemang och den
ekonomiska biten. År 2014 sålde dövföreningen sitt sommarställe
Öresjögården som DT besökte (2011). Vinsten går till föreningens
verksamhet. I dag har de en heltidsanställd föreningskonsulent.
– Jag har arbetat här i många år och nästa år går jag i pension.
Dövföreningen har arbetat hårt för att få en bra samverkan med
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kommunen och olika samhällsaktörer, säger Anita Brodd.
Kommunen via biståndsenheten köper också tjänster av
dövföreningen, t.ex. som kontaktperson till ensamma äldre
döva som inte har anhöriga runt sig. Dövföreningen sköter också
ekonomin till Stiftelsen för döva i Västra Sverige. Eva Ulfsparre
menar att det är unikt med ett mycket gott samarbete mellan
kommunen och dövföreningen. I dag vet kommunen att de ska ta
kontakt med dövföreningen när det gäller dövrelaterade frågor.
Eftersom dövföreningen är ansluten till Västra Götalands
Dövas Länsförbund, VGDL, har deras intressepolitiska åtagande
minskat. I dag tar VGDL hand om de flesta representationer.
Nu är det dags för kaffe med dopp. Några medlemmar hjälper
till med att plocka undan tallrikar, bestick och koka kaffe till
fikat. Det märks att medlemmarna är engagerade och ser till att
dövföreningen lever vidare. Astrid Norman, dövföreningens näst
äldsta medlem med sina 86 år, ser pigg ut.
– Det är skönt att komma hit och ta del av den sociala
gemenskapen. Min dotter som är teckenspråkig brukar hälsa
på mig. Men jag behöver träffa andra döva! Vi förstår varandra,
identifierar oss med varandra och har samma bakgrund. Jag är
inte ensam, säger Astrid Norman leende.

Några av medlemmarna är lite oroliga för hur det ska gå när
föreningskonsulenten Anita Brodd går i pension. Enligt styrelsen
anställs det ingen ersättare på grund av minskat bidrag från
kommunen och Arbetsförmedlingen. Dövföreningen har god
ekonomi från försäljningen av Öresjögården. Dock vill föreningen
lägga pengarna på aktiviteter för medlemmarna för att det var
medlemmarna som lagt ner ett enormt arbete på Öresjögården
genom åren. Styrelsen och medlemmarna kommer att hjälpas åt
och se till att dövföreningen lever vidare så länge den gör.
text och foto: sarah remgren
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