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Artikelserien Landet runt rullar vidare. Den här gången 
stiger vi av tåget för att hälsa på Lundabygdens Dövas 
Förening. Besöket blir inte som tänkt. Föreningens 
årsmöte ställs in på grund av coronavirusets framfart. 

På Skansvägen 5 i Lund möts två olika verkligheter när DT 
kommer på besök. Sportklubben Lundia har nyligen genomfört 
sitt årsmöte. Lundabygdens Dövas Förening går en annan väg. De 
väljer att ställa in årsmötet, som skulle ha gått av stapeln den 14 
mars. 

– Det är på grund av coronaviruset, många äldre medlemmar är 
rädda för att bli smittade, säger Niklas Frankel, kassör. 

Han är en av de tre styrelsemedlemmar som gått med på att 
träffa DT för en intervju. De övriga i styrelsen stannar hemma.  

Ordförande Natallia Tryfanava-Vasileuski berättar: 
– Först anmälde sig 37 medlemmar till årsmötet, sedan sjönk 

antalet till 25, och till sist bara 15. Vi tyckte inte att det var någon 
idé att genomföra årsmötet. Hos oss har vi fler äldre medlemmar 
än sportklubben som har fler yngre medlemmar, säger hon. 

Planen är att skjuta fram årsmötet till maj om inget oförutsett 
sker.  

– Vi måste söka bidrag hos kommunen senast den 31 maj. 
Därför tänker vi ha årsmöte i maj för att kunna bifoga nödvändiga 
handlingar som årsmötesprotokoll, säger Natallia. 

På frågan om hur Lundabygdens Dövas Förening mår, svarar 
alla att föreningen är välmående. 

Niklas säger kortfattat: 
– Bra styrelse, bra verksamhet, bra ekonomi. 
Ledamot Merlin Süvari har deltagit i Engagera dig-kursen på 

Västanviks folkhögskola tillsammans med Natallia tidigare i år. 
SDR, SDUF och SDI anordnade kursen för dem som på olika sätt 
var aktiva i föreningslivet och ville få inspiration.  

– Vår verksamhet går upp och ner. Vad vi tagit med oss från 
kursen är att om vi har för få deltagare till en aktivitet, så ska vi 
inte ställa in utan ändå genomföra, säger Merlin. 

– Det är ett bra sätt att visa att vi faktiskt genomför våra 
aktiviteter. I längden kan det leda till fler deltagare, säger Natallia. 

Dövföreningen brukar ha en aktivitet varje månad utom juli, 
t.ex. föreläsning och samkväm. Populärast är luciafesten som 
arrangeras tillsammans med sportklubben. 

En annan sak som hon och Merlin tagit med från Engagera dig-
kursen är att försöka få med sig fler barn och unga. 

I Lund finns Östervångsskolan, en av landets fem regionala 
specialskolor för döva och hörselskadade. För äldre elever finns 
ingen ungdomsgård. Natallia och Merlin vill, utan att ännu ha 
förankrat det i styrelsen i dövföreningen eller familjesektionen, 
arbeta för att öppna ett ställe dit äldre elever kan gå till efter 
skolans slut. 

Lundabygdens Dövas Förening har över 100 medlemmar, 
genomsnittsåldern är drygt 40 år. Medlemsantalet har varit 
stabilt eller sakta ökande de senaste åren. Merlin säger att en av 
framgångsfaktorerna är att styrelsen är lyhörd för medlemmarnas 
önskemål. 

DT fick en pratstund med vice ordförande Halina Tufvesson, 
mångårig aktiv i föreningen, via videochatt. Hon förklarar en 
annan framgångsfaktor: 

– Vi har arbetat för att omfamna olika målgrupper som 
ensamstående föräldrar, äldre genom pensionärssektionen, 
barnfamiljer genom familjesektionen, och ha samarbete med 
sportklubben Lundia, säger hon. 

Merlin, Natallia och Niklas ser framtiden an med tillförsikt. 
– Det finns ingen hotad nedläggning i sikte, en utmaning är 

dock att få fler ungdomar hit, säger Natallia. 
I oktober nästa år fyller Lundabygdens Dövas Förening 100 år. 

Då ska en festlighet ordnas och Urban Mesch har fått i uppdrag att 
skriva en bok om föreningens historia. 
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DT besöker Lundabygdens Dövas Förening

Delar av styrelsen, fr.v: Merlin Süvari, Niklas Frankel och 
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Typiskt skånskt korsvirkeshus i Lund. Nästa år fyller föreningen 100 år. 


