
– Vi kunde se hur glada och ivriga medlemmarna var, säger Göran. 
Roland: 

– En 92-årig dam provade på golf! 
2022 ser det ljusare ut och dövföreningen kan ordna fler aktiviteter 

än tidigare. Pensionärerna brukar träffas i föreningslokalen varannan 
onsdag. 

Nu har Borås Dövas Förening 43 medlemmar. Antalet medlemmar 
har sjunkit på senare tid. Nedgången började som en konsekvens av 
textilkrisen långt tidigare, men inte bara på grund av det utan också av 
andra faktorer som att medlemmarna blir allt äldre (just nu runt 60 år i 
snitt) och färre till antalet. 

Roland, som har ett stort hjärta för föreningen, är lite orolig för 
framtiden: 

– Det är inte så lätt att hitta folk som vill sitta i styrelsen. 
Göran berättar att en av utmaningarna är att det finns ett antal yngre 

döva och nyanlända i Borås med omnejd men att de inte hittar till eller är 
intresserade av att engagera sig i dövföreningen. Den stora frågan är hur 
de kan lockas över. Vad som är glädjande är att en ung tjej är sekreterare 
på prov i föreningen. 

Han säger att styrelsen tror på och arbetar för att ha en god medlems-
vård. Ett av flera exempel är att de gör personliga besök hos medlemmar 
som fyller jämna år och lämnar över blommor och presentkort, något som 
uppskattas. 

– Det kostar men är något vi vinner på i längden. 
I övrigt säger han och Roland att dövföreningens framtid ser 

någorlunda stabil ut på kort sikt. Men på längre sikt är det osäkert. Frågan 
är vem som orkar och vill driva föreningen vidare om nya medlemmar 
inte tillkommer?                                            text & foto: niclas martinsson        

Artikelserien Landet runt lider mot sitt slut. Den här gången går 
turen till textilstaden Borås och dess dövförening. 

Föreningsveteranen Roland Califf och kassören Göran 
Alfredsson tar emot besöket av DT. 

Borås Dövas Förening grundades 1909, samma år som textilindustrin i 
staden var blomstrande. Folkmängden hade tiodubblats under åren 1860-
1920, från 3 000 till 30 000 invånare. 

Mörka moln började torna upp sig på 1950-talet då många företag 
tvingades effektivisera och anställda sades upp. På 1970-talet genomgick 
tekoindustrin sin största kris när fabriker lades ner, något som präglade 
Borås Dövas Förening då många döva arbetade i branschen.

Borås är dock fortfarande starkt förknippat med textil och handel. Här 
designas kläder som sys upp i andra länder och finns postorderföretag. 
Här håller Textilhögskolan och Textilmuseet också till. 

Roland Califf började engagera sig i knallestadens, som Borås också 
kallas för, dövförening 1986. Fram till 2019 hade han suttit i styrelsen och 
haft olika poster som ordförande, ledamot och kassör. 

– När jag flyttade hit 1986, fanns det över 80 medlemmar här, berättar 
han som fram till i år sett dövföreningens utveckling på nära håll. 

Han var även med när föreningen till mångas stora sorg sålde 
fritidsanläggningen Solgläntan i Sjömarken 1993.    

Göran Alfredsson kom in i styrelserummet för Borås DF 2009. Han 
har precis som Roland haft diverse roller, till exempel som ordförande 
och sekreterare. Nu är han kassör. Föreningens nuvarande ordförande, 
Karima Belledér, fick tyvärr förhinder när DT var på besök. Hon är ett 
glädjeämne för föreningen då hon är ung. 

Hur mår Borås Dövas Förening? 
Roland och Göran svarar att pandemin har slagit hårt mot 

dövföreningen. Föreningen har mest fått gå på sparlåga under 2020-2021. 
Sommaren 2021 kunde en medlemsaktivitet äntligen anordnas på 

Ulricehamns golfklubb. 
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Tävling i medlemsvärvning!
Tävlingen pågår den 26 februari - 23 september 
2022. Både enskilda medlemmar och lokal- 
föreningar kan delta. I den individuella tävlingen 
är 1:a pris 5000 kr, 2:a pris 3000 kr och 3:e pris 
2000 kr. Vinnande förening får 20 000 kr. 

Med flera medlemmar, vinner vi allihopa! 

Regler och mer information om hur du eller din 
förening kan delta – se sdr.org/100ar

DT besöker Borås 
Dövas Förening

Göran Alfredsson och Roland Califf.

landet runt




