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Polisvolontären Syd
Vi ser fram emot en vår med givande uppdrag
Nu känns det som att den mörka årstiden är slut och vi kan med förhoppning skymta solljuset igen efter en lång vinter.
Under vårvintern har vi rekryterat nya volontärer och hade samtal med de
intresserade i januari-februari. Detta har gått riktigt bra och nu i mars så
har vi utbildat ca 100 nya volontärer till regionen vilket är verkligt kul.
Nu har vi också flera givande uppdrag som står framför oss där vi behöver
att många volontärer är med oss. De uppdrag jag tänker på är Valborg i
Lund, Lundakarnevalen, Sweden Rock och många fler, så det ska bli en
spännande period för oss nu på vårkanten. Håll utkik i portalen så ni inte
missar något givande uppdrag.
Jag vill hälsa er nya volontärer varmt välkomna till Polisen i region Syd och hoppas att ni kommer att
trivas med oss i er roll som volontärer. //Richard Hultemark

Vintern kom till slut!
Så fick även vi här i de sydligaste delarna av Sverige känna av lite rejäl
vinter. Snön och kylan kom i slutet av februari och verkar inte vilja släppa taget. SMHI spår minusgrader en bit in i april. Enligt vissa hade den
inte behövt komma alls, när den nu inte kom till jul. Men bättre sent än
aldrig tyckte barn och andra snöälskare!
Vinterbilderna föreställer Lundapolisen Magnus rustad för vädret på Österlen i slutet av februari, en polis i Kalmar undrar vad som gömmer sig i snöhögen också den från slutet av februari. Bild tre, Trelleborgspolisen Alex bil
efter 20 min körning, tagen 17 mars! Snödroppen är från 10 mars i Malmö.

12 december - Kärnkraftsövning i Oskarshamn

Om det skulle inträffa en kärnkraftsolycka
måste beredskapen för att utrymma och flytta
människor fungera. Den 12 december genomfördes en omfattande fältövning i och omkring
Oskarshamn. Det var Länsstyrelsen i Kalmar
län som höll i övningen och den ingick i höstens
stora KKÖ17. (KKÖ17 – regional kärnkraftövning
men olika delar som övas olika dagar under hösten.)
Scenariot under fältövning var att en kärnteknisk olycka hade inträffat för tre dagar sedan och att det
nu gällde att utrymma och flytta människor från inre beredskapszonen, det vill säga de som bor 1215 kilometer från kärnkraftverket öster om E22. Under övningen var det minst 70 personer som fick
utrymmas till Kustbevakningen i Oskarshamn. Där hade det upprättats en mobil utrymningsplats där
utrymda människor blev avsökta och registrerade.
Volontärerna hade fått rollkort med olika uppgifter utav Länsstyrelsen, så att den personal som
arbetade under övningen skulle få så realistiska scenarion som möjligt. Efteråt var Länsstyrelsen,
Polisen och volontärerna nöjda med dagen. //Lisa Koblanck

16 december - Julhandel i Malmö
Lördagen den 16 december ordnade POMA ett
volontäruppdrag i samband med julhandeln i
Malmö.
Det var massor av folk i rörelse som befann sig i
City för att köpa julklappar och njuta av lördagen.
Ansvarig för uppdraget denna dagen var Jenny
från Lpo Norr i Malmö.
Jenny är en av våra nya poliser i POMA som för
några år sedan var volontär vid polisen. Hon har
nu gått hela vägen till att bli färdig polis, vilket är
riktigt roligt. Stort Grattis till det!
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Denna lördagen var hon i Malmö City tillsammans med 20 volontärer och det var ett riktigt uppskattat
uppdrag både hos allmänheten och våra volontärer. //Richard Hultemark

Julkvällar med våra volontärer
I december hade vi runt om i regionen julkvällar med våra volontärer, för att på ett fint sätt avsluta året
2017 tillsammans. Kvällarna har sett lite olika ut men en sak var gemensamt och det är att stämningen har varit på topp.
I Malmö kom det ett par poliser med sina narkotikasökhundar, ett väldigt trevligt inslag och hundarna
Pucko och Nicko blev strax allas favoriter. Här kommer ett axplock av bilder från olika julkvällar runt
om i regionen. //Richard Hultemark
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Tack från Lundaspelen
”Vi i Lundaspelen i handboll vill rikta ett stort tack till alla polisens volontärer, som
återigen var ett ovärderligt stöd. Lundaspelens hallar och skolförläggningar var
säkrare och våra gäster gladare tack vare er hjälp.
Det har varit fantastiskt bra för Lundaspelens egna volontärer, och framför allt våra
förläggningsvärdar ute på skolorna, att ni kunnat vara med. Med lugnande och
uppmuntrande ord till förläggningsvärdarna som hade mycket att hantera, från
fyrverkerier och spontanfest till råttjakt. Men framförallt på skolor där ”ingenting hände”, och förläggningsvärdarna tack vare er kände sig sedda och delaktiga på ett helt annat sätt.
Ett hjärtligt tack från Lundaspelen och ett särskild tack från förläggningsansvariga Charlotte Gray,
Tomas Nilsson och Anders Nord”

Uppföljning av volontärverksamheten 2017
Volontärverksamheten i region Syd fortsätter att utvecklas och är nu en del av linjeverksamheten i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Från en start i mindre skala 2010 har nu region Syd engagerade volontärer som under 2017 varit
med på hela 470 uppdrag.
I Uppföljning av volontärverksamheten 2017 för region Syd skriver Rickard Hultemark, volontärsamordnare i region Syd, om det gångna årets aktiviteter.
- 2017 har varit ett spännande år med många uppdrag av skiftande karaktär. De enskilt största var
i Lunds valborgskommendering, en större övning på Sturup och en övning i tågtunneln i Malmö
tillsammans med Trafikverket. Ca 100 volontärer vid varje tillfälle deltog tillsammans med ett stort
antal poliser, berättar Richard.
- Det är verkligen kul att arbeta med de poliser som samordnare i verksamheten runt om i regionen.
De handleder volontärerna på ett härligt, engagerat och uppskattat sätt. Det syns tydligt på våra
volontärer, menar Richard Hultemark.//Merima Lulic, hämtat från Intrapolis
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Från polisvolontär till polisstudent
”I skrivande stund befinner jag mig i Växjö. Det är min sjunde vecka på polishögskolan och
det är roligare än någonsin.” Skriver Fredrik Svensson i ett brev till Richard Hultemark.

Richard Hultemark, volontärsamordnare i region Syd fick för en tid sen ett brev från Fredrik Svensson, en tidigare polisvolontär som nu påbörjat sin polisutbildning i Växjö. Fredrik tackar för en givande tid som polisvolontär och framförallt tackar han alla poliser som stöttar volontärverksamheten.
Här är Fredriks brev i sin helhet
”Efter att jag tagit studenten var jag precis som alla studenter vilse och visste inte riktigt vad jag ville
göra med mitt liv. Ska jag plugga? Ska jag jobba? Ska jag resa?
Det slutade med att jag började jobba på Postnord som brevbärare, som jag snabbt tröttnade på
efter cirka sex månader. En vän till familjen nämnde att polisens volontärer kunde vara av intresse,
då jag behövde något extra att göra än att jobba. Det slutade med att jag sökte dit och i februari
2017, började jag den tredagars utbildning som fanns för att bli en utav polisens volontärer. De tre
dagar träffade jag nya vänner, poliser och lärde mig en hel del nytt också.
Mitt första ”uppdrag” var en föreläsning om gängkriminaliteten i Malmö om jag inte har helt fel för
mig. Jag har fått vara med i Lund på Valborg och även hjälpt till på Malmöfestivalen en helg. Det har
varit så otroligt intressant och lärorikt. Jag har fått vara med och hjälpa till i polisens arbete t.ex. var
det en olycka på Malmöfestivalen, där någon fått en flaska kastad i huvudet. Ambulans, polis och
ordningsvakter var på plats, men även otroligt mycket folk som var nyfikna. Vi volontärer fick hjälpa
till att hålla folk på avstånd, så ambulanspersonalen fick arbete ifred. Det är jätteroligt att få kunna
hjälpa till med något sådant, när polisen behövs till viktigare saker under en festival.
I skrivande stund befinner jag mig i Växjö. Det är min sjunde vecka på polishögskolan och det är roligare än någonsin. Jag har ingen annan än polisens volontärer att tacka för det. Egentligen har jag
sen barnsben alltid vetat någonstans att jag vill bli polis, men har inte fått någon direkt inblick i deras
arbete. Polisens volontärer gav mig den inblick jag behövde och jag fick vara med och göra skillnad,
även fast det inte är i närheten av vad polisens egentliga arbete utgör, men tänket är samma. Vi är
ju här för att hjälpas åt, skapa trygghet och finnas där för dem som behöver oss.
Det har varit en otroligt lärorik och spännande tid att få vara med polisens volontärer. Vilket otroligt
engagemang det varit från alla volontärer, men även framförallt från alla ni poliser som är med och
stöttar verksamheten och driver den framåt. Tack för min tid med er! //Fredrik Svensson”
//Hämtat från polisen.se
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Stor övning på Brandorama i Helsingborg

Den 8 februari var det en större övning för polis,
ambulans och räddningstjänst på Brandorama i
Helsingborg. Brandorama är Helsingborg räddningstjänsts övningsplats, ett riktigt stort område
med många olika övningsmöjligheter.
Denna dagen var det ett antal volontärer och
skolelever som var med som figuranter för att
övningen skulle vara så verklighetstrogen som
möjligt för den övande räddningspersonalen.
Innan övningen var det flera volontärer som blev
sminkade för att övningsdeltagarna skulle kunna
öva på olika skador.
Scenariot var en buss som kört omkull med
många skadade vilket gjorde att det blev ett stort
larm. All blåljuspersonal fick öva i sina befattningar på plats och i stab.
Trots isande kyla gjorde alla ett otroligt fint jobb
och tack för att ni var med. //Richard Hultemark
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7 mars - Arbete mot åldringsbrott i Malmö
Den 7 mars hade Malmöpolisen en insats i sitt arbete mot
åldringsbrott. Tre poliser och sju volontärer fotpatrullerade på
Kronprinsen, Erikslust och Limhamn. De pratade med
de äldre och delade ut ett infoblad med tips om hur
man kan skydda sig mot fickstölder.
Passet inleddes med samling på Rättscentrum
och utsättning med information från bland andra
presstalesman Nils Norling som även förberett
mediakontakt.
- Volontärerna gjorde ett mycket bra jobb
och vi hade många bra diskussioner med
allmänheten, berättar Tomas Aggebrandt
från polisen i Malmö.
Mediakontakten resulterade i att både
SVT Nyheter Skåne och Malmö24 kom
ut till Kronprinsen och gjorde reportage.
//Merima Lulic
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10 mars - Svenska cupen Malmö FF- IFK Göteborg

Lördagen den 10 mars spelades svenska cupen i fotboll mellan MFF- IFK Göteborg på gamla
idrottsplatsen i Malmö. Det blev hastigt planerat när ett behov uppstod av att ha volontärer med.
Med kort varsel anmälde sig inte mindre än 14
volontärer till uppdraget! Detta uppskattades
verkligen och vår kommenderingschef Stina
Karlgrund hälsar till alla och tackar för er insats.
Med ca 5 000 människor som kom för att se
matchen var gamla idrottsplatsen helt fullsatt.
Det var riktigt kallt den här dagen så i halvlek
passade det mycket bra med varmt kaffe och
fika från bagageluckan. Matchen slutade med
vinst för MFF.
Tack än en gång till alla er som var med!
//Richard Hultemark

20 mars - Jobbmässa i Hässleholm
What Works är en jobb- och utbildningsmässa
som anordnas för tredje året i rad av Hässleholms kommun på Norra Station i Hässleholm.
Syftet med mässan är att ge besökarna möjligheten att träffa arbetsgivare på plats som
har rekryteringsbehov samt utbildningsanordnare som presenterar sina utbildningar.
Årets mässa var välbesökt och Polismyndigheten var en av närmare 40 utställare på plats.
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Utbildning av nya volontärer till region Syd
Under hösten och vintern har polisen i region Syd rekryterat nya volontärer. Det var många som sökte,
vilket var riktigt kul. I mars har vi utbildat 85 nya volontärer och ytterligare kommer att utbildas i april.
Under tre kvällar får de utbildning i sekretess, organisation, lag- och rätt, hjärt-lungräddning samt i
RAKEL. Tre intensiva kvällar men engagemanget från våra nya volontärer har varit stort och vi hälsar dem alla varmt välkomna till region Syd. //Richard Hultemark
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