
DT besöker Härnösands Dövas Förening 
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången 
besöker vi Härnösands Dövas Förening och äter julbord på 
Höga kusten-hotellet med en magnifik utsikt över bron. 
Den lilla föreningen har fått över tio nya medlemmar på 
ett år. Hur har de lyckats med det? DT tar reda på det. 

Ordförande Christian Östgård berättar att föreningen var som ett 
sjunkande skepp när han, Angelika Larsson, Anna Sofia Såthe och 
Tobias Gustafsson var nyinvalda i styrelsen. De bestämde sig för 
att vända skeppet.  

2017 hade föreningen 67 medlemmar. Innan 2018 tog slut ökade 
antalet medlemmar till 79. De flesta är i 30–64-årsåldern. Den 
äldsta är hedersmedlemmen Svea Thim, 101 år.  

Förklaringarna till den uppgående trenden är flera:
– Förut hade vi få eller inga aktiviteter. Nu satsar vi på att 

ha aktiviteter, berättar Anna Sofia Såthe, vice ordförande och 
mångårig styrelsemedlem. Hon fick förnyad energi när Christian 
och Angelika, båda unga, kom till föreningen. 

– Christian och Angelika har utvecklat föreningen otroligt 
mycket sedan de kom. 

– Tidigare utgav dövföreningen bara information på svenska. 
Nu har vi också information på teckenspråk i sociala medier. Vi 
märker att det har en stor betydelse, berättar Christian. 

De aktiviteter som föreningen brukar ordna är till viss del 
säsongsanpassade. Både på sommaren och vintern har de grillning 
utomhus i Höga kustens vackra södra skärgård. Vidare har de 
aktiviteter såsom föreläsning, fest, plumpafton, studiebesök och 
öppet hus med mera. 

– Inte så länge sedan lockade ett allmänt möte kanske bara fem 
deltagare. Nu hade vi senast 16 deltagare och 3 icke-medlemmar, 
berättar Christian. 

Just icke-medlemmar är en grupp som föreningen enligt 
Angelika aktivt försöker bjuda in. Det kan till exempel vara 
hörselskadade, äldre döva eller personer som lever isolerade och 
saknar att kunna uttrycka sig på teckenspråk. 

Att föreningen ska upplevas som inbjudande är viktigt, men det 

är också viktigt att sätta en gräns för hur ofta en icke-medlem får 
ta del av föreningens aktiviteter gratis: högst två gånger. 

– Vi försöker berätta hur viktigt det är att bli medlem i 
föreningen och därmed i SDR och visa vilken medlemsnytta det 
ger att aktiviteterna endast är öppna för medlemmarna, säger 
Anna Sofia. 

I juli lämnar föreningen sin lokal på Nybrogatan och flyttar till 
Funktionsrätt Västernorrlands lokal Violen, något de ser fram 
emot då det innebär större möjligheter att ordna aktiviteter där. 
Konferensrum och sociala ytor finns att låna. 

– Det är en ljusare och luftigare lokal där, bättre anpassad för 
personer med synnedsättning. Dessutom finns t-slinga i lokalen, 
säger Angelika. 

På julbordet möter DT två av medlemmarna. 
Viktor Stenmark, 23 år, kommer från Skellefteå. Han blev 

medlem i höstas. 
– Jag kände mig ensam i Skellefteå. Därför bestämde jag mig för 

att flytta till Härnösand. Jag har kompisar här, säger han. 
Den andra är Elinor Jonasson som varit medlem i 44 år. 
– Det hade känts konstigt om jag inte var medlem! säger hon 

leende och fortsätter: Jag tycker att dövföreningen är bra. Det är 
kul att se att Christian är ung ordförande och har idéer, säger hon. 

DT frågar Anna Sofia, Angelika och Christian om föreningens 
överlevnad är beroende av dem. De nickar. Samtidigt säger Anna-
Sofia att styrelsearbetet lyckligtvis inte är betungande: 

– Vi tänker likadant och har samma mål. Och så har vi aldrig 
tråkigt på våra styrelsemöten! 

Härnösands Dövas Förening grundades 1941 men försattes i 
konkurs 2003 p.g.a. obetalda skatter. Den återuppstod i ett annat 
namn, Härnösands Dövas Teckenspråksförening. Fem år senare 
kunde föreningen återta sitt ursprungliga namn.
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Höga kusten-bron. Tre ur styrelsen som sitter längst fram: Anna Sofia Såthe (röd tröja), 
Christian Östgård (röd fluga) och bredvid honom Angelika Larsson.  

Julbordet på hotellet liknar bron.
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