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Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)  

bildades den 17 december 1937 av döva ungdomar som 

ville ha en egen klubb. Sedan dess har SDUR bevakat unga 

dövas intressen inom många olika områden som fritid, 

utbildning och kultur och arbetat för döva barn och 

ungdomars rättigheter i samhället. 

 

I SDUR:s stadgar är målet för verksamheten bland annat: 

 
▪ att främja vård, fostran och utbildning av barn och  
   ungdomar. 
  
▪ att verka för dövas rätt till teckenspråk. 
 
▪ att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska intressen    
   och kulturella intressen, både vad gäller dövkulturen  
   och samhällets kulturutbud.  
 
▪ att bedriva verksamhet för medlemmarna på dövas 
   villkor, där alla har lika värde. 
 
 
SDUR vänder sig i första hand till döva och teckenspråkiga 

barn och ungdomar mellan 6–31 år i Stockholms län. SDUR 

är anslutet till Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Ett 

viktigt led i förverkligandet av SDUR:s mål har varit 

bildandet av fritidsgården DUKiS (Döva Ungdomars Klubb i 

Stockholm). 

SDUR är huvudman för DUKiS som är, sen år 1992, den 

enda fritidsgården i hela Stockholms län som erbjuder en 

teckenspråkig miljö för döva ungdomar. 

Medlemmarnas önskemål har ett stort inflytande över 

verksamhetsplaneringen. SDUR:s verksamhet är riktad till 

medlemmar, barn och ungdomar och kan kategoriseras 

inom fyra olika fält; Fritidsgården DUKiS, lovverksamhet, 

lägerverksamhet och övrig medlemsverksamhet. 

Våra viktiga samarbeten med andra organisationer har 

varit under året främst SDF, Stockholms Dövas Förening, 

med vilket vi delar vårt kansli, och även med 

idrottsklubben IK Hephata, familjeklubben Snoken och 

familjeklubben Näckrosen. Vidare har vi också god kontakt 

med andra som bland annat Manillaskolan och Dövteamet  

 

Styrelseledamöter - innan årsmötet 19 mars 

Julius Gasslander, ordförande 

Leila Svetlov, vice ordförande 

David Öhman, kassör 

Julia Grahn, ledamot 

Elias Tebibel, ledamot 

Pauline Englund, ledamot 

Elin Simonsson, ledamot  

 
 

 
Styrelseledamöter - efter årsmötet 11 mars 
Pauline Englund, ordförande (1 år) 
Elias Tebibel, vice ordförande (1 år) 
David Öhman, kassör (2 år) 
Kevin Shiva, ledamot (2 år) 
Simona Stupane, ledamot (1 år) 
Hilvan Jabar, ledamot (1 år) (avhopp)  
Anton Lindberg Nyberg, ledamot (2 år) 
 
 

Styrelsen  
 
Anställda – SDUR 
Florian Tirnovan, 100 % ungdomskonsulent (t.om 22 
september) 
Fatima Tebibel 100% ungdomskonsulent (fr.o.m.10 
augusti) 
Michelle Malchow, 100% verksamhetsansvarig (tjänstledig 
fr.o.m. 1 september 2021)  
Beatrice Brunnbauer 50 % verksamhetsansvarig (vikarie 
för Michelle fr.o.m. 4 oktober) 
 
Anställda – DUKiS 
Alva Kojic, 100% fritidsföreståndare (fr.o.m. 1 februari) 
Elza Zarina 100 % fritidsledare, fr.o.m. 9 augusti 
Akad Polus 100% fritidsledare fr.o.m. 10 augusti 
 
 

 
Kansliet – Beatrice Brunnbauer och Fatima Tebibel 
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DUKiS – Elza Zarina, Alva Kojic och Akad Polus 

 
Valberedningen och revisorer 
Valberedningen valdes under årsmötet och har bestått av 
Nikolaj Olvhöj Kirkegaard, Hanna Pettersson, Josephine 
Olvhöj Kirkegaard och suppleant Emile Vallgårda.   
 
Valberedningens uppgift är att bevaka styrelsens arbete 
och representanternas lämplighet samt att vid behov leta 
efter bra kandidater till styrelsen. 
 
 
Auktoriserad revisor: Johan Engdal, Sonora Revision AB 
Ersättare: Tjänsteman i Sonora Revision AB 
Förtroendevald revisor: Elin Simonsson 
Förtroendevald revisorssuppleant: Albert Boklund 
 
Övriga ledare 
Vi vill tacka alla som ställt upp som ledare i vår 
verksamhet. Ni är verkligen betydelsefulla, utan er hade 
det inte varit möjligt att genomföra våra aktiviteter! 
 
Arbetsgivaransvar, ekonomiarbete och förvaltning 
SDUR har eget arbetsgivaransvar och styrelsen ansvarar 

tillsammans med arbetsledarna för den praktiska 

arbetsledningen för alla anställda. 

Under året har kassör David Öhman tillsammans med 
ungdomskonsulenten och DUKiS föreståndare i samråd 
med styrelsen varit ekonomi- och budgetansvariga för 
SDUR och DUKiS. 
 
Medlemmar 
År 2012 313 medlemmar 
År 2013 299 medlemmar 
År 2014 271 medlemmar 
År 2015 325 medlemmar 
År 2016 333 medlemmar 
År 2017 325 medlemmar 
År 2018 316 medlemmar 
År 2019 255 medlemmar 
År 2020 253 medlemmar 
År 2021 259 medlemmar 
År 2022 264 medlemmar 
 

Av dessa 264 medlemmar var (190) stycken medlemmar 

mellan 6 – 25 år gamla och (74) stycken mellan 26–31 år 

gamla varav (9) stycken var 31 år. 

Alla barn och ungdomar som blir medlemmar i SDUR blir 

även medlemmar i Stockholms Dövas Förening, Sveriges 

Dövas Ungdomsförbund (6–30 år) samt Sveriges Dövas 

Riksförbund. 

Medlemsavgiften under 2022 var 200 kr för de under 19 år 

och 400 kr för de som fyllt 19 år. 

  Representationer . 

 
 

Sameverkansmöte med Dövteamet, online, 7 februari 

Florian Tirnovan 

Samverkansmöte med Tolkcentralen, online, 8 februari 

Florian Tirnovan  

Samverkansmöte med Hörselsrehabiliteringen online, 22 

februari  

Florian Tirnovan 

Möte med Stockholms Universitet om teckenval, 7 mars 

Florian Tirnovan 

Möte med Teckensurra om DÖV+, 8 mars 

Florian Tirnovan och Beatrice Brunnbauer  

Möte med Stockholms Stad Funktionshindersombudsman 

för teckenspråkets juridiska status, 7 april  

Florian Tirnovan 

 

Akut krisgruppsmöte, 9 maj  

Florian Tirnovan  

 

Samverkansmöte Dövpsykiatriprogrammet, 10 maj 

Florian Tirnovan 

Samverkansmöte med Tolkcentralen, 10 maj 

Florian Tirnovan 

SDUF Förbundsstämma, 18–20 november 

Pauline Englund, Simona Stupane, Kevin Shiva, Anton 

Lindberg Nyberg, Cecilia Björck och Rudolfs Stupans 

Nätverksträff med Unga funkis, 10 december  

Fatima Tebibel 
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Styrelsemöten 

Under dessa datum har styrelsemöten genomförts: 

24/1/, 16/2, 30/3, 4/5, 8/6, 17/8, 20/9, 29/11.  

 

Arbetsutskotts-möten (AU) 

Under dessa datum har AU möten genomförts: 13/3, 17/3, 

23/3, 13/4, 8/6, 13/6 och 8/10.  

Årsmöte  
Årsmötet genomfördes den 11 mars på DUKiS inför 33 

medlemmar. 

 

 

 
Årsmöte 

Medlemskväll 
Vi utförde även medlemskvällar för våra medlemmar så att 

de kunde skriva in motioner till vårt årsmöte samt SDUFs 

förbundsstämma.  

Personalmöten och medarbetarsamtal 

Personalmöten sker en gång per månad inom SDUR:s 

verksamhet tillsammans med DUKiS samt en gång per 

månad tillsammans med SDF. SDUR har även 

medarbetarsamtal en gång per termin med alla anställda.  

Julbord 
Julbord för styrelsen och anställda inom SDUR 
genomfördes den 9 december tillsammans med SDF på 
Stallmästaregården.   
 
 
Styrelse och Personalkonferens 
Styrelse- och personalkonferens genomfördes 9–11/9 på 

Viking Line till Helsingfors. Det var en givande helg med 

mycket bra diskussion och visioner.  

Under SPK utvärderade vi året som gått och lade upp en 

plan för hur 2023 skulle bli. Utöver det så diskuterade vi  

 
Styrelsen på Viking Lines däck 

även budgetplan och verksamhetsplan för 2023. Hela 

styrelsen och kansliet samt DUKiS var med och diskuterade 

DUKiS samt SDURs framtid. Bland annat så diskuterades 

det om vilken tema vi ska ha för 2023 hur SDUR skulle 

kunna värva fler medlemmar, vilka utmaningar vi stod 

inför, budgetplan, verksamhetsplan med mera.  

SDUR har just nu fyra arbetsgrupper: 
- Grafik och profil 
- DÖV+ 
- Utbildningsmässan  
- SDUR 85 år 
 
Grafik och profil 
Gruppen tar upp olika saker angående SDUR:s hemsida, 

profilprodukter, HANDDUKiS och flera andra saker.  

 

David Öhman, Florian Tirnovan och Beatrice Brunnbauer 

sitter med i gruppen. 

Utbildningsmässa 

SDUR har ordnat en utbildningsmässa på DUKiS för att våra 

ungdomar ska kunna träffa studenter, snickare, 

medarbetare från olika företag och få inspiration för vad 

de kan eller vill göra i framtiden. Det kom flera företag till 

oss – UR Teckenspråk, SIMA Folkhögskola, studenter från 

Stockholms universitet, jobbcoacher från Kompetens 

kompassen, snickare från JM och några till. Det var en 

viktig dag! 
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DÖV+ 

SDUR har under året i samarbete med SDF erbjudit olika 

aktiviteter ungefär en gång i månaden för döva personer 

med kognitiva funktionsvariationer.Detta år har bland 

annat följande aktiviteter genomförts: bowling, mountain 

coaster, kajak, bio, workshop i internationella tecken, 3-

kamp, tacokväll, besök på Polismuseet, halloween-firande 

på Gröna Lund och äventyrsbad på Kokpunkten i Västerås. 

 

Isabella Karmgård är samordnare för DÖV+.  

 

Utbildning 

SDUR har under året bevakat Manillaskolan, haft möten 

både med skolledningen samt haft kontakt med elevrådet 

för att stödja dem i deras arbete.  

 

Tolkfrågor 

SDUR bevakar tolkfrågor i Stockholms län genom att 

medverka i samverkansmöten med tolkcentralen.  Vi har 

följt upphandlingen och haft dialogträffar med tolkbolagen 

och med våra medlemmar. Vi stödjer också våra 

medlemmar med olika tolkfrågor och patientanmälan. 

Tolksituationen i Stockholms Region är fortfarande långt 

ifrån optimal, bland annat arbetslivstolkning men det är ett 

problem som ligger på riksnivå men vi lobbar fortfarande 

för att få rätt till fri arbetslivstolkning.  

Sociala frågor 

 

Dövteamet 

SDUR bevakar verksamheten genom att delta på 

samverkansmöten. Vi har ett gott samarbete och 

informerar varandra om aktuella saker inom våra 

verksamheter. 

Dövpsykiatriprogrammet i Flemingsberg 

SDUR bevakar verksamheten genom att delta på 

samverkansmöten. 

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, för döva och 

hörselskadade 

SDUR bevakar verksamheten genom samverkansmöten.  

Vi har också en kontinuerlig kontakt med projektet BOUJT 

(Barn och Ungdomsjour på Teckenspråk) som ägs av 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund.  

Arbetsmarknad 
SDUR är även med i samverkansmöten tillsammans med 
arbetsförmedlingen. Vi deltar även på andra möten som 
rör arbetsmarknadsfrågor. 
 

Samarbete med Stockholms Dövas Förening 
Vi har ett gediget samarbete tillsammans med vår 
moderförening SDF när det kommer till den 
intressepolitiska delen. Vi har gemensamt genomfört flera 
aktiviteter på Dövas Hus. Vi vill tacka SDF för ett bra 
samarbete under året. 

 
Fatima tillsammans med Maria och Jiro från UH på nätverksträffen 
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DUKiS 
 

 

 
 

 
 

 
DUKiS står för Dövas Ungdomsklubb i Stockholm. 

Fritidsgården DUKiS har öppet varje dag förutom på 

torsdagar under skolläsåret, vissa helger och under loven.  

Besökarna på DUKiS består främst av ungdomar som går 

på Manillaskolan och Alviksskolan som kommer efter 

skolans slut, men DUKiS välkomnar alla teckenspråkiga 

barn och ungdomar mellan 6 och 31 år. Vi finns på Olof 

Palmes gata 27 i centrala Stockholm. 

Här finns möjligheten att bland annat spela bordtennis, 

leka spökboll, spela innebandy, spela tv-spel eller bara ta 

en fika med kompisarna och mycket mer. Det är upp till dig 

vad du vill göra här på fritidsgården, vi har också två 

fritidsledare som tillhandahåller dina önskemål. Här kan 

teckenspråkiga ungdomar koppla av och umgås med andra 

i samma ålder, i en helt teckenspråkig miljö. Personalen är 

fullt teckenspråkiga och erbjuder ungdomarna stimulans 

genom gemensamma lekar och pratstunder utöver 

ungdomarnas eget umgänge på DUKiS. 

Olika händelser som DUKiS anordnat: 

Detta år har vi haft flera olika aktiviteter och några av dem 
är bowling, femkamp, pepparkakhustävling, rekordkväll 
och filmmys. Vi har också haft samarbete med 
ungdomsgården Fritte i Örebro och Spelis i Malmö där vi 
kör olika tävlingar mot varandra via sociala 
medier. Eftersom dövvärlden är så liten, därför är ett 
sådant samarbete jätteviktigt för många. Alltid kul att få se 
andra ansikten från olika städer. Tävlingarna kan variera, 
det är nästan som onsdagsaktvivitet bland annat; vem har 
gjort flest poäng i basket eller dylikt.  

 

40 årsfest 

För hela 40 år sedan föddes DUKiS och har funnits i 
nuvarande lokal i hela 30 år. Därför höll vi en stor fest på 
en fredagskväll, där kom cirka 75 personer hit i olika åldrar. 
Vi bjöd på Pizza, Popcorn, Tårtor och höll även flera olika 

fina tal/aktiviteter såväl som tipspromenad, ansiktmålning, 
umgänge och lite valfritt. 
 

 

 

 

Onsdagsaktiviteter 

På onsdagar har vi en så kallad minifredag där vi ordnar 

mindre aktiviteter där man tävlar mot varandra och samlar 

poäng. Den som samlat mest poäng vid läsårets slut vinner 

ett pris. Detta år var det väldigt jämnt med bara några 

poängskillnader. Ett stort grattis till Amir Hosseini som  

vann båda vårterminen och höstterminen och det är 4 

gånger i rad han vunnit onsdagsaktiviteter – bravo!  

 
Amir Hosseini 

Fredagskvällar 

Under fredagskvällar ordnar vår personal tillsammans med 
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fredagsledare olika aktiviteter för ungdomarna. Bland 

annat brukar vi ta med ungdomarna och bowla eller åka 

gokart bland annat, ordna olika tävlingar (till exempel tårt- 

och pizzabakningstävlingar samt en och annan 5-kamp) Vi 

ser även till att ungdomarna får något att göra på 

fredagskvällarna samt ha roligt tillsammans. 

 

 
 
Fredagsledare 
Fritidsgården DUKiS är tacksam för de fredagsledare som 
under året planerat alla fredagar och deltagit i 
verksamheten och förgyllt ungdomarnas tillvaro.  

 

 
Ett stort tack till Nikolaj Olvhöj Kirkegaard, Linnea 
Sjöström, Därta Zarina, Kaleab Lemmouh och Gor 
Sargisyan.  
 
Övriga ledare 
Förutom vår ordinarie personal är vi också tacksamma för 
våra vikarier, samt SDUR styrelse och kansli som har ställt 
upp när vi behövt dem. 
 
Läxhjälp 

På fritidsgården kan du alltid få hjälp med dina läxor 

dygnet runt men det är på tisdagar där vi erbjuder extra 

läxhjälp vilket har varit riktigt uppskattat.  

 

Samarbete med Fritidshemmet Eken/Galaxy 

Manillaskolan har ett eget fritidshem som vi även 

samarbetar med, de besöker oss på fritidsgården på 

onsdagar för att lära känna fritidsgården samtidigt prova 

på att åka kollektivtrafik. Målet är att när barnen blir större 

ska de kunna ta kollektivtrafiken på egen hand till DUKiS.  

Medlemskap 

Vi har under erbjudit våra ungdomar att bli medlem hos 

oss med stöd från Manillaskolans fond. Genom att vara 

medlem hos oss får man bland annat delta på 

lovaktiviteter till förmånliga priser. 

Öppet hus 
Den 7 december hade vi öppet hus där alla var välkomna 
att besöka fritidsgården och träffa personalen och ställa 
frågor. 
 
Samarbete med idrottsklubben IK Hephata 
Vi har haft ett samarbete med IK Hephata när det kommit 

till lovverksamhet samt vår ordinarie verksamhet. Vi vill 

tacka IK Hephata för ett riktigt fint samarbete och ser fram 

emot ett fortsatt samarbete.  

Kommunikation 
DUKiS använder Facebook och Instagram som de största 

informationskanalerna, men använder även DUKiS 

hemsida och vår interna TV. Sen 2017 har vår hemsida 

legat under SDURs domän med en egen meny. Adressen är 

www.sdur.se/dukis. 

Uthyrning  
Under året har vi hyrt ut lokalen betydligt mer till 
exempelvis; examensfirande, födelsedagsfirande, årsmöte, 
konferens, aktiviteter och så vidare. Vi är flexibla och är 
öppen för dialog! 
Mer information om uthyrningen finns på vår nya 
hemsida! 
 

Farvälsparty 

Vi på DUKiS hade en minifest för avgångselever, vi åt en 

massa gott tillsammans, kollade på en minnesvideo, 

umgicks och de hade också SLAGIT ett av DUKiS:s rekord. 

Gissa vad...?! De har byggt med träpinnar från golvet upp 

till taket med enbart några centimeter mellanrum. WOW! 

Vi på 

DUKiS 

vill även 

önska er 

stort 

lycka till 

http://www.sdur.se/dukis


 

8 

med framtiden! 

 

Manillaskolan  
SDUR ungdomskonsulent Fatima Tebibel besökt skolan när 
de hade föräldrars möte och berättat om fritidsgården och 
SDUR verksamhet och att alla var välkomna! 
 

Skolavslutning 

Vid skolavslutningsdagen följer vi såklart efter traditionen: 

GRÖNA LUND!! Vi samlades först vid DUKiS för att äta lite 

mat, sedan åkte vi tillsammans till gröna lund och åkte 

tivoli hela kvällen. Vi avslutade med häng på det lustiga 

huset, jättemysigt var det! 

 
Gänget utanför Gröna Lund 

 

SUMMER@DUKiS 

Under sommaren hade ungdomarna ett långt lov, därför 

ville vi här på DUKiS inte stänga helt. Därför hade vi öppet 

några gånger under lovet med hjälp av styrelsen, bland 

annat har vi haft en fotbollskväll där hejade vi på Sverige. 

Det var så uppskattat av många. Har ni önskemål till nästa 

sommar, är det bara att kontakta oss via våra sociala 

medier  

 

 

Julkalender 

Personalen på SDUR och DUKiS följde traditionen från 

förra året och genomförde totalt 24 videor där de antog 

olika utmaningar från ungdomarna. Det uppskattades 

riktigt mycket av ungdomarna på fritidsgården samt på 

sociala medier! 

 

 
Julkalender-gänget 

Tack 
Vi vill också säga ett stort tack till flera personer som hjälpt 
oss med olika små och stora saker under hela året, 
exempelvis har de skänkt bort tavlor, soffor, bord med 
mera, samt hjälpt med oss olika tips och idéer för att 
utveckla fritidsgården. 
 
I och med att regeringen släppte på alla restriktioner i 
slutet av september 2021 kunde vi i SDUR styrelsen 
konstatera att pandemin (Covid-19) var i dess slutskede. Vi 
hade, samtidigt som vi kunnat fokusera internt, pratat 
friskt om att ha bättre samarbete med externa 
intresseorganisationer, ungdomsföreningar och 
ungdomsgårdar men inte kunnat genomföra mycket av det 
på grund av pandemin. Därför vill vi under 2022 satsa på 
nätverk som underförstått innebär nya kontakter och 
samarbeten. Därav temavalet ”Nätverkande”. 
 
 Bokcirkel  
Våra medlemmar Josephine och Pernilla körde årets första 
bokcirkel (eller första bokcirkel någonsin hos SDUR?) på 
DUKiS där alla bokälskare bland våra medlemmar samlades 
och diskuterade om deras läsvanor.  
Många gillar att läsa men hittar inte motivationen eller en 
bra bok och det var vad de fick när vi skapade bokcirkel 
hos SDUR. Medlemmarna kunde komma med nya förslag 
kring nästa gemensamma bok och sedan diskutera om 
boken, byta läsupplevelser med varandra och förstå nya 
perspektiven kring bokens innehåll eller författaren. 
Genom Bokcirkeln kunde man hitta nya läsvänner. 

Bokcirkeln växer med varje gång och har nu 16 deltagare.  
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Bokcirkel 
 

 
Josephine föreläser om body acceptance  
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbunds förbundsstämma 
SDUFs årliga förbundsstämma genomfördes helgen den 
18–20 november på Tre rosor i Märsta.  
 
SDUR skickade totalt sex ombud varav två var medlemmar. 
På plats gick vi genom handlingarna bland annat 
propositioner och motioner, vi utvärderade även hur året 
har gått för SDUF. SDUR har lämnat in 4 motioner och tre 
av dessa 4 beviljades, roligt tycker vi! Sen fick vi kolla på 
föreställningen Knockout. Naturligtvis hann vi med roliga 
lekar där vi fick chansen att lära känna ombud från andra 
föreningar. 
 

 
Förbundsstämman 2022 

 

Farvälsfest på Dövas hus 
SDF och SDUR ordnade en farvälsfest på Dövas Hus med 
anledning till flytten från lokalen på Palmfeltsvägen 15, där 
alla medlemmar hade möjlighet att träffas och umgås för 

sista gången på den lokalen. Det kom många gäster och 
festen blev väldigt lyckad 

SDUR 85årsfest 
Den 16 december firade vi SDUR:s 85 årsdag! Barn, 
ungdomar och vuxna kom, Pelikan tyckte det var väldigt 
kul att många ville fira 85 årsdagen! Det kördes några lekar 
och en tävling där några medlemmar vann något pris. 
Firandets höjdpunkt var givetvis Jamila Ouahids alldeles 
egna födelsedagssång på Visual Vernacular till Pelikan. 
Födelsedagsbarnet och alla kära medlemmar fick äta en 
smaskig och fin tårta! 

 
Pelikanen tillsammans med SDUR ordförande Pauline på 85 årsfesten. 

 

Föreläsningar 
På kvinnodagen har vi haft en föreläsning om body 
acceptans med Josephine Kirkegaard som föreläsare och 
ordnat en workshop om internationella tecken med Juli Af 
Klintberg.  
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Gruppbild från SDUFs ungdomsklubbskonferens i Falun 
 
Ungdomsklubbskonferens 

Den 1–3 april 2022 ordnade SDUF ungdomsklubbkonferens 

i Falun. Ungdomsklubbarna via SDUF samlades för att göra 

erfarenhetsutbyte med varandra. Styrelseledamöterna 

Anton Lindberg Nyberg, Pauline Englund samt medlemmen 

Cecilia Björck representerade för SDUR. Vi fick lyssna på 

två inspirationsföreläsningar, en med Juni Sowell om civil 

olydnad och en om eldsjäl med styrelseledamot Josephine 

Olvhöj Kirkegaard. Föreläsningarna var intressanta och 

lärorika. Ungdomsklubbarna fick bra tips och verktyg. Det 

fanns också tid för lek och umgänge! Sammanfattningsvis 

det var en mycket viktig och otrolig kul helg, den gav en 

stark empowerment-känsla och nya kunskaper. 

 

Björkö/Liseberg 

Traditionsmässigt åker vi alltid ner till Göteborg för att 

övernatta på den fina fritidsanläggningen ”Solhem” som 

ägs av Göteborgs Dövas Förening och sen naturligtvis åka 

till nöjesfältet Liseberg Som varje år åkte ledarna Beatrice 

Brunnbauer, Florian Tirnovan och Elza Zarina tillsammans  

med 13 ungdomar i två minibussar från Stockholm till 

Björkö. Man måste ta en färja för att komma till Björkö och 

när alla var framme fick ungdomarna besöka en liten 

bondgård innan alla gick på kräftjakt i havet. SDUR delade 

boendet med Fritidsgårdarna Fritte (Örebro) och Spelis 

(Skåne) och körde olika aktiviteter tillsammans på gården. 

Dagen därpå åkte alla till Liseberg för en rolig 

heldagsupplevelse tillsammans. När solen gick ner var det 

sovdags och efter en tidig frukost åkte alla hem igen. 

 

 
Liseberg 

SUMMER@THLM 

Som vanligt så erbjöd vi även aktiviteter under sommaren, 

även kallad ”SUMMER@THLM”. Begreppet myntades för 

ett par år sen då vi skapade en Facebookgrupp och lät 

medlemmarna under samma morgon bestämma vilken 

aktivitet som man vill genomföra under dagen, en mer 

spontan sådan. Sen dess har det varit en enda succé så vi 

har fortsatt med det. Åldersgruppen är mellan 13 och 31 

år.  

 

Under sommaren hann vi med paintball, bad och ett par 

träffar.  
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KIDS @ Winter Wonderland på Gröna Lund 

 
KiDS@DUKiS (6-11 år) 
Vi har under året hunnit med annorlunda aktiviteter såsom 
skridskodisco, mountain coaster, Sagoyoga, Gellyball, olika 
aktiviteter på DUKiS och Winterwonderland på Grönan.  
 
Under året har Pauline Englund, Cecilia Björck, Natalia 
Polak, Nikolaj Olvhöj Kirkegaard, Akad Polus, Beatrice 
Brunnbauer och Albert Boklund jobbat som ledare. 
 

 
 
Dagkollo för KiDS 
Under början av sommaren hade vi en dagkollo för barn 
mellan 6–12 år gamla, vi hade en massa olika roliga 
aktiviteter. Vi har bowlat, ridit, åkt till ”minifångarna på 
fortet”, åkt waterboard, träffat djur och massor fler. 
MISSA INTE vår nästa sommar! :D 

 
Totalt var det 18 barn tillsammans med ledarna Amadeus 
Lantz, Kaleab Lemmouh, Alva Kojic och Natalia Polak.

Målardag på DUKIS 

 
Gruppfoto på dagkollot 
 
12–17 år 
Under året har vi erbjudit våra ungdomar olika aktiviteter 
där de kunnat delta till riktiga förmånliga priser. Vi 
genomförde bland annat gokart, paintball, workshop om 
internationella tecken, deltog i en föreställning och 
diskussion från RFSU projektet "Äkta man" samt nattcupen 
i Örebro! 
 
18–31 år 
Populära i år var speciellt våra AW aktiviteter och vår nya 
bokcirkel. Vi ordnade kurser i Yoga och workshop om 
internationella tecken. Vi ordnade även en skidresa med 
teckenspråkiga instruktörer i Åre. Vi har under året 
genomfört AW aktiviteter som Game night och Bastuflotte 
och fler aktiviteter som wakeboard och paintball
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Wakeboard 
DÖV+ 

SDUR har under 2022 i samarbete med SDF arrangerat 

olika slags verksamhet till målgruppen döva med kognitiva 

funktionsvariationer ungefär en gång per månad.  

Aktiviteterna sker oftast under helgdagar men det händer 

att man har aktiviteter under vardagen, speciellt på 

torsdagar. Intresset för våra aktiviteter har under året varit 

riktigt stort jämfört med de tidigare åren vilket är jättekul. 

Detta år har bland annat följande aktiviteter genomförts: 

bowling, mountain coaster, kajak, bio, workshop i 

internationella tecken, 3-kamp, tacokväll, besök på 

Polismuseet, halloween-firande på Gröna Lund och 

äventyrsbad på kokpunkten i Västerås. 

 

 

 

 

 
 

 
 En vanlig vardag på DUKiS 

 
En av fredagskvällarna 

 

 

Sportlov 
Under lovet åkte vi till Romme Alpin tidigt på morgonen 
och var där över dagen. Våra ungdomar ville absolut inte 
missa något, så de åkte ända till stängningen. Härligt att 
se! Vi spelade också på inferno online med massor snacks 
och umgänge. Flesta gillar att spela Fornite. Vi avslutade 
sportlovet med lite film mys och massor godheter. 
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Ungdomarna på backen i Romme 
 

 
INFERNO! 

 
 
Påsklov 
Första dagen på lovveckan åkte vi till Västerås för att bada 
i äventyrsbadet på Kokpunkten. Dag 2 spelade vi 

beachvolleyboll, flera heta matcher var det 😉 Sista dagen 
spelade vi laserdome efter ungdomarnas önskemål.  
 

 

 
Fritidsledaren Akad och Nikolaj tillsammans med ungdomarna på ett 
gokartställe 
 
Höstlov 
Vi började lovet på bästa sättet; halloween på Gröna Lund 
med Fritte (fritidsgård i Örebro) och sedan övernattning på 
DUKiS. 
Dagen efter gick vi till inferno igen som vi gjorde på 
sportlovet, dock hade vi längre speltid och då hann våra 
ungdomar spela väldigt mycket. På inferno online hade de 
en spel-turnering som några av våra ungdomar deltog. De 
tyckte att det var riktigt kul att få möta de andra som också 
är på platsen. Mer spänning- stämning. 
Ungdomarna var mycket trötta efter ett intensivt lov med 
mycket aktiviteter, därför avslutades vi sista dagen med 
lite valfritt & film mys.  
 

 
 
SDUR har en rad olika informationskanaler för att nå olika 

målgrupper. Främst så sprids det information om vår 

verksamhet till vår målgrupp där. Fokus ligger på 

teckenspråkiga barn och ungdomar i Stockholms län. 
Men vi jobbar också för att andra ska få ta del av vår 

information såsom föräldrar, organisationer vi samverkar 

med, dövskolor i länet m.fl. 
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Hemsida 
Vi har fixat en ny hemsida där man finner all information 
om oss som organisation. Vi uppdaterar även med events 
och vårt bildgalleri men annars så sker merparten av all vår 
externa kommunikation via Facebook och Instagram, samt 
nyhetsbrev på teckenspråk varje månad. 
  

 
 
Adressen är www.sdur.se. 
 

 

 

Teams 
Denna digitala plattform har fungerat som en vardaglig 

kommunikationskanal för både styrelsen och personalen.  

HANDDUKiS 
Medlemstidningen HANDDUKiS har under året skickats ut 

sex gånger. Det finns även möjlighet till en digital 

prenumeration för dem som vill bidra till miljön. 

Facebook 
SDUR och DUKiS har under året använt Facebook flitigt 

som en alternativ informationskanal, då det är populärt 

hos våra medlemmar som vi anordnar aktiviteter för. Detta 

har visat sig vara effektivt då fler fått nys om våra 

verksamheter och visat intresse att delta. 

 

Vi har även en grupp på Facebook med föräldrar till barnen 

i KiDS gruppen där vi informerar samt svarar på alla frågor.  

Instagram 
Vi har även den populära plattformen Instagram där vi 

lägger upp samma information som på Facebook samt 

lägger upp händelser.  

Miljö 
SDUR försöker värna om miljön och har därför en miljöplan 

att följa. Vi försöker hela tiden att tänka på miljön när vi 

planerar olika verksamheter och inköp.  
 

http://www.sdur.se/
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Gruppfoto på hela SDUR + DUKiS 

 
Slutord. 

 
Vi, båda styrelsen och personalen, vill tacka er alla för ett riktigt bra år! 

Ett särskilt tack till dem som genom bidrag stöttat och möjliggjort vår omfattande verksamhet: Stiftelsen Tysta 
skolan, Kungaparets bröllopsfond, Kungliga Patriotiska Sällskapet, PAU Byggnadsstift ST Erik, Oscar och Maria 

Ekmans donationsfond och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.  
 

 
Under det kommande året skall vi fortsätta erbjuda tillgängliga och teckenspråkiga  

verksamheter för barn och ungdomar som är döva och hörselskadade. 
 

Vi kommer under året även att fortsätta sprida kunskap om vad det innebär att vara en döv  
och ung individ i dagens samhälle ur ett socialt och kulturellt perspektiv. 
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____________________ 
Pauline Englund 

Ordförande 

 
 
 
 

____________________ 
Elias Tebibel  

Vice ordförande 

 

 
 
 

____________________ 
David Öhman 

Kassör 

 
 
 
 
 

____________________ 
Anton Lindberg Nyberg 

Ledamot 

 

 
 
 
 

____________________ 
Simona Stupane 

Ledamot 
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Kevin Shiva 

Ledamot 
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        Stockholms Dövas Ungdomsråd   Fritidsgården DUKiS 

        Olof Palmes gata 27             Olof Palmes gata 27 

        111 22 Stockholm   111 22 Stockholm 

        E-post: sdur@sdur.se    E-post: dukis@dukis.se  

        Webb: www.sdur.se    Webb: www.sdur.se/dukis/ 
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