
DT besöker Vänersborgs Teckenspråksförening 
Artikelserien Landet runt fortsätter. Den här gången 
besöker Dövas Tidning Vänersborgs Teckenspråks-
förening. De var först i landet med att byta namn från 
dövförening till teckenspråksförening. Då var året 2004. 
DT tar reda på vad namnändringen hittills har inneburit 
för föreningen.  

När DT kommer på besök, har den nyvalda styrelsen 
konstituerande styrelsemöte. 

Fyra medlemmar, som inte sitter i styrelsen, gör värderings-
övningen under ledning av Sara Jernwall från Gemenskap 
i olikheter (GIO), ett treårigt kulturprojekt som ABF Västra 
Götaland driver. 

Sara Jernwall ställer frågor som ”Ska vi satsa på dövrörelsen?”, 
”Hur mycket vill/orkar jag satsa på dövrörelsen?” och ”Vad vill jag 
göra för dövrörelsen?”. 

Generellt svarar medlemmarna att de självklart vill satsa 100% 
på dövrörelsen. Det är en annan sak hur mycket de orkar och 
hinner med. GIO:s projektmedarbetare Sara Jernwall betonar att 
inga rätt eller fel svar finns. Idén med värderingsövningen är att 
puffa medlemmarna att tänka till. 

– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för dövrörelsen, 
säger Sara Jernwall. 

En av de medlemmar som deltar i värderingsövningen är 
skådespelare och bagare Niklas Andersson. I kväll, när DT är på 
plats, är han där med sin sambo och deras son. 

– Jag är otroligt glad över att Vänersborgs Teckenspråksförening 
finns i den här lilla staden, säger han som brukar besöka föreningen 
ungefär en gång i veckan. 

Nu kommer styrelsen ut. De har precis konstituerat sig och ser 
nöjda ut.  

Joakim Waern är föreningens nyvalda ordförande. Han flyttade 
till Vänersborg från Stockholm 2016 på grund av kärleken och fick 
vänja sig vid att säga teckenspråksförening istället för dövförening. 
Nu tycker han att det är naturligt och att fördelarna är flera. 

– Det gör att vi blir en bredare förening, vi är öppna för alla som 
använder teckenspråk i någon form, säger han och framhåller att 

dövföreningen är en av hyresgästerna i huset Hörnet som ägs av 
Ungdomsföreningen Viljan. 

– I huset bedrivs till exempel en teckenspråksutbildning för 
föräldrar (TUFF) som DHB Västra har hand om, och även en 
ungdomsgård. Det är positivt att vi når såväl föräldrar som döva 
barn och ungdomar, fortsätter han. 

Hörnet ligger precis invid Vänerskolan. 
Föreningsveteranen och styrelseledamoten Ulf Hanson (läs 

artikeln om honom intill) lägger till att föreningen också har 
hörande medlemmar som har döva barn. 

– Jag tror definitivt att vi tack vare namnbytet har nått fler 
personer, säger han. 

Förra året hade VTF nästan 130 medlemmar. Genomsnittsåldern 
är cirka 40 år. Att den är låg, beror på att många också är 
medlemmar i Ungdomsföreningen Viljan. 

Föreningen ordnar aktiviteter som föreläsning, lucia/julfest och 
att gå på Vänersborgs berömda höstmarknad. En annan aktivitet 
som nyss tillkommit och blivit populär är plumpafton. 

– Förut bodde jag i Leksand. Där var kortspelet Plump väldigt 
populärt. Så jag tog idén hit och det blev uppskattat, säger kassören 
Lina Sillanpää. 

Styrelsen ser ljust på framtiden för teckenspråksföreningen. 
De har idéer för hur de kan samarbeta mer med UF Viljan och 
Ungdomsidrottsföreningen Viljan, som också finns i huset Hörnet. 

En tanke är att starta en gemensam webbplats med tre olika 
ingångar. Ett kalendarium som listar olika aktiviteter ska också 
finnas. VTF:s hemsida är ur funktion, nu används bara Facebook. 

Joakim Waern har också som vision att göra styrelsearbetet 
roligare och lättare genom att ha en bättre struktur. 

Bättre struktur, som vad? 
– Ett exempel är att tidigare kommunicerade styrelsen på olika 

sätt, t.ex. Whatsapp och Facebook. Det blev för spritt. Nu ska all 
kommunikation ske via e-post och ha tydliga ämnesrader, säger 
Joakim Waern.                  text & foto: niclas martinsson                                                                    
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Värderingsövning under ledning av Sara Jernwall (t.v.)
från ABF Västra Götalands projekt Gemenskap i olikheter. 

En del av VTF:s styrelse: Joakim Waern (t.v.), Isabella 
Jablonski, Lina Sillanpää och Ulf Hanson. 

Lokalen Hörnet invid Vänerskolan.
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