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Fr.v.: Anders Norberg, Agneta Jatko och Hans Sjöberg.

VDTLF:s höstmöte i Umeå.

Northvolt – batterifabrik i Skellefteå.

Skellefteå Dövas Förening:

”Vi hoppas att batterifabriken ger oss nya medlemmar”
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången
går turen till Skellefteå Dövas Förening (SKEDF). Dövas
Tidning träffar föreningens styrelse i Umeå. De hoppas
att den enorma batterifabriken Northvolt kommer att
innebära ett lyft för dem.
23 oktober. Västerbottens Dövas Teckenspråks Länsförening
(VDTLF) har äntligen sin första fysiska träff i Umeå efter
pandemins utbrott. Idel glada miner i rummet där 16 vuxna
och 1 barn samlas för att först lyssna på en föreläsning av
Psykopatpodden.
– Det finns psykopater överallt i samhället, säger föreläsarna.
De berättar vad som kännetecknar en psykopat/narcissist, och
ger tips på hur man kan hantera en sådan person. Ett av tipsen är
”Var så tråkig som möjligt!” – för då tappar psykopaten intresse
för dig.
Sedan inleds VDTLF:s höstmöte inklusive fika. Ordförande
Therese Norman gläds åt att se många personer på plats efter alla
videomöten.
VDTLF samlar Umeå Teckenspråks Förening och SKEDF under
sig. I styrelsen för länsföreningen sitter representanter från båda
föreningarna. En av dem är Agneta Jatko, ett välkänt ansikte för
den västerbottniska dövrörelsen och ordförande för SKEDF.
– Jag är ”gift med” dövföreningen, säger hon leende.
Hon var föreningskonsulent 1995-2014 och är nu förtroendevald
sedan sju år tillbaka.
De två andra medlemmarna i SKEDF:s styrelse är kassör Hans
Sjöberg, medlem sedan mitten av 1990-talet, och sekreterare
Anders Norberg som är CODA. På höstmötet i Umeå är hans
mamma, Karin, också med.
– Dövföreningen är viktig för mig, här får jag veta vad som
händer och umgås med andra, säger Karin som tillsammans med
sin man Pontus varit medlemmar sedan 1960-talet.
– Jag har fina och roliga minnen från dövföreningen när jag som
liten följde med mina föräldrar, säger sonen Anders.
På frågan om hur SKEDF mår, svarar styrelsen att det tyvärr
är låg aktivitetsnivå hos dem, en effekt som blivit förstärkt av
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corona. Föreningen har drygt 15 medlemmar. Antalet medlemmar
har minskat under en längre tid. En av orsakerna är att de blir allt
färre och äldre. Nästan alla är över 50 år gamla. En annan är:
– Internet har tagit över, behovet av föreningen är helt annat i
dag än förut, säger Hans.
Anders tar upp att flera äldre tyvärr har svårt att ta
sig till SKEDF:s lokal (som de delar med flera andra
funktionshinderorganisationer) eftersom kommunen säger nej
till att stå för ledsagning. Bekymmersamt att kommunen inte
förstår hur viktig föreningen och dess teckenspråksmiljö är för
äldre döva.

Styrelsen vet att det finns såväl äldre som yngre döva som inte
är medlemmar. Vilken morot behövs för att locka dem att gå med
i SKEDF, undrar Agneta? Inte direkt lätt när föreningen just
nu går på sparlåga, men hon säger att styrelsen får ”kavla upp
ärmarna” när coronaläget blir bättre och när föreningen flyttar
till en annan lokal. Tidigare uppskattade aktiviteter är exempelvis
surströmningsfest och palt.
En fördel med VDTLF är att gemensamma aktiviteter kan
arrangeras som medlemmar från hela Västerbotten kan delta
i. Mötesplatsen är ofta Umeå. Länsföreningen brukar stå för
kostnaden när medlemmar från SKEDF samåker i en hyrd
minibuss.
Snabbväxande Skellefteå är omtalat för sin gigantiska
batterifabrik, Northvolt, som väntas rekrytera cirka 2.500
medarbetare fram till 2025. SKEDF:s styrelse sätter stort hopp till
batterifabriken och dess underleverantörer, som också behöver
anställa folk:
– Vi hoppas att flera döva vill söka och får jobb där! För då kan
vår dövförening återigen växa, säger Agneta leende och beskriver
SKEDF som ett andra hem.
– Det gör i sin tur att vi kan ha fler aktiviteter, tillägger Hans.		
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