DT besöker Kalmar
Läns Dövas Förening
Artikelserien Landet runt fortsätter, nu i en sommartappning. Den här gången besöker DT Kalmar läns
Dövas Förening och dess omtyckta fritidsanläggning,
Carlstorp på Öland. Föreningen firar 100-årsjubileum i
slutet av 2021.

Fr.v.: Ann-Charlotte Johansson, Lena Nilsson och Lennart Olsson.

Kalmar slott, historiskt ett av Sveriges viktigaste fästen.
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Öland är en av landets mest älskade sommardestinationer med
över en miljon gästnätter*. På ön har Kalmar läns Dövas Förening
sin fritidsanläggning, Carlstorp i Färjestaden.
DT möter fyra glada styrelsemedlemmar på Carlstorp. De har
varit aktiva i föreningen i åtskilliga år.
Ordförande Ann-Charlotte Johansson säger skämtsamt att hon
”nästan föddes in i dövföreningen”. Redan som barn följde hon
ofta med sina döva föräldrar till Dövas hus. Ett andra hem som
ligger henne varmt om hjärtat. Hon är coda.
– Jag har många fina och roliga minnen härifrån såsom utflykter
och umgänge, säger hon som själv också tagit sina barn dit.
Vice ordförande Lena Nilsson, sekreterare Ingegerd Lennqvist
och kassör Lennart Olsson har varit medlemmar sedan början av
1970-talet. Även de tänker på den gamla goda tiden. Dövföreningen
hade cirka 100 medlemmar som mest på 1960-80-talen.
– Förr i tiden var döva flitiga som åkte hit med båt (bron blev
färdigbyggd 1972), berättar Lena.
Hon och Ingegerd minns hur kul deras barn hade det på
Carlstorp och den varma gemenskapen bland medlemmarna i
olika åldrar.
När styrelsen svarar på frågan om hur dövföreningen mår i dag,
svarar de: – Tyvärr sådär.
Nästan alla medlemmar är över 70 år gamla. Föreningen har
uppemot 30 medlemmar, men bara drygt hälften som brukar
engagera sig i föreningen. På sistone har det blivit glest med
träffar, framförallt på grund av pandemin.
Ann-Charlotte tar upp att det är bekymmersamt att äldre döva
som bor utspridda i Kalmar län inte alltid har rätt till ledsagare
eller färdtjänst över kommungränser. Det gör det svårare för
dem att ta sig till föreningens mötesplats i Kalmar (Funktionsrätt
Kalmar län) eller på Carlstorp för medlems/årsmöte och andra
aktiviteter som frågesport och fika. Ann-Charlotte säger:
– En kommunal tjänsteman frågar: ”Kan du gå? Om du svarar
ja: bra, då kan du åka kollektivt själv!”. Det är ett stort problem att
samhället inte förstår vikten av teckenspråkskunniga ledsagare
och äldre dövas behov av att ta sig till teckenspråkiga mötesplatser.
Föreningen får allt mindre i bidrag av regionen. Det blir därmed
svårare att exempelvis ordna med samåkning genom att hyra
minibuss. Ann-Charlotte berättar:
– Det är olyckligt att regionen enbart tittar på antalet medlemmar, vi försöker också få regionen att ta hänsyn till att döva
behöver tillgång till föreningens teckenspråksmiljö.

landet runt
Antalet medlemmar har under lång period blivit färre och färre.
Tre av förklaringarna är att de har gått bort, flyttat till andra
ställen och att större fabriker har blivit nedlagda i Kalmar med
omnejd, t.ex. Volvos bilfabrik (som stängde för gott 1994).
Ingegerd säger att de som sitter i styrelsen kämpar på så gott de
kan, för att ingen annan vill ta över efter dem.
– Vi är nog föreningens sista styrelse. Så länge vi orkar och
tycker att det är roligt, fortsätter vi, säger Ann-Charlotte.
Alla i styrelsen säger att det som gör att de vill fortsätta är att
de tycker att det är givande att träffa döva och teckenspråkiga
personer, och att de trivs bra ihop. De brinner också för Carlstorp,
ett ställe de är stolta över.
Var är den yngre generationen? Styrelsen vet att det finns yngre
döva och hörselskadade i Kalmar län, t.ex. de som går integrerat i
skolan och har hörseltekniska hjälpmedel. Men de är inte särskilt
roade av att besöka dövföreningen. De har andra intressen och
behov.
– Det kan vi gott förstå. Hur roligt är det för dem att umgås
med oss som är äldre? säger Ann-Charlotte. Ingegerd nickar
instämmande.

Medan dövföreningen har allt färre medlemmar, ser det
annorlunda ut för Carlstorp som är en uppskattad fritidsanläggning
och fortsätter att attrahera många sommargäster från nästan hela
Sverige varje år. Mellan midsommar och augusti brukar det vara
full beläggning. I den här pandemin har det varit färre gäster
än vanligt. Carlstorp har 22 bäddar och kan ta emot enstaka

husvagnar och tältgäster på gården.
– Gästerna uppskattar att det finns mycket att se och göra
här. Många fina sevärdheter finns i närheten, säger Lena, som
tillsammans med en annan medlem turas om att vara värd för
anläggningen.
Lennart från styrelsen hjälper bland annat till med att klippa
gräs på sommaren och ploga snö på vintern. Han har även varit
med och snickrat här och där genom åren.
Carlstorp, som dövföreningen ägt sedan 1960-talet och byggt ut
(från början bara ett torp), är i gott skick. Ett problem är vem som
kan sköta Carlstorp när styrelsen inte längre orkar.
Alla i styrelsen är oroliga och det sista de vill är att Carlstorp
ska läggas ner. De vill att Carlstorp ska fortsätta att vara en
fritidsanläggning för döva och teckenspråkiga även i framtiden.
– Dövföreningen och Carlstorp hör ihop. Om dövföreningen
läggs ner, vad händer då med Carlstorp? Vi måste undersöka
vidare, säger Ann-Charlotte som känner till att SDR erbjuder
föreningssupport.
I slutet av 2021 fyller dövföreningen 100 år.

Hur ska ni fira?

– Det beror på hur läget ser ut med tanke på pandemin. Vi
hade tänkt oss en mindre jubileumsfest i Kalmar i november eller
december om det är möjligt, säger Ann-Charlotte.
text & foto: niclas martinsson

*enligt SCB/Tillväxtverket (2019)
*föreningen har fem styrelsemedlemmar. Den femte, Thomas
Damsleth, kunde inte komma när DT var på besök.
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Turkos och svart t-shirt
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handalfabetet i vit färg.
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Med svenska handalfabetet
och SDR:s logotyp.
Längd 51 cm (exkl. clip och
spänne) och bredd 2 cm.
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Webbshopen har sommaruppehåll den 1 juli - 15 augusti.
Beställningar som kommer in under perioden levereras
från och med vecka 33. Trevlig sommar!
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Med SDR:s logotyp i
lappen för skötselråd.
Färger: grå, marinblå,
ljusblå, vårgrön, vit.
Storlekar: 50x70 cm,
fr.29:- 65x130 cm.
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