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Välkomna tillbaka!

Jag tycker att inledningen - välkomna tillbaka - är viktigt för oss.  
Tyvärr har hela samhället bitvis varit nedsläckt pga pandemin och vi har 
alla saknat mycket som vi tidigare har tagit för givet. Många har arbetat  
hemifrån vilket har fungerat väl och detta har vi utvecklat och förvaltat 
väl inom polisen också.

Från den 1 oktober beslutade polisregion Syd om återgång till normal 
verksamhet och det var glädjande att vardagen blivit mer normaliserad 
samt att vi har kunnat starta upp vår volontärverksamhet igen.

Vi har verkligen saknat det sociala, det fysiska mötet, vilket jag har sett 
när jag har varit ute och mött er volontärer i olika uppdrag och träffar.

Det ser lite olika ut i regionen och på några platser har vi nya kollegor som ska vara ansvariga 
för volontärverksamheten i sitt område, där har vi lite kvar att arbeta med innan vi kan starta 
men vår inriktning är att vara igång som vanligt så snart som möjligt.

Nu i skrivande stund har en ny variant av Corona blivit upptäckt i Afrika så mot detta vet vi inte 
hur det ser ut framåt, men jag hoppas och tror att vi kan ha många fina volontärsuppdrag till-
sammans framledes.

Med detta vill jag önska Er alla med nära och kära en riktigt fin Julhelg och Ett Gott Nytt År.

//Richard Hultemark
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23 oktober - Synlighet i POMA

 
Volontärer i Malmö city en solig höstlördag

Den 1 oktober togs det beslut vid polisen i region 
Syd att vi återigen kan ha med våra volontärer 
på uppdrag. Detta mot bakgrund av att samhället 
öppnar upp igen efter en lång tid av restriktioner 
med anledning av pandemin. 

Det var glädjande att vi återigen kunde träffas 
och Tobias Bråhammar, kommunpolis i Malmö 
beslutade att vi skulle ha ett uppdrag om synlig-
het på olika platser i Malmö den 23 oktober.

Det blev en god uppslutning och över 20 volontä-
rer anslöt till Rättscentrum. Det blev många och 
positiva möten både i city, Möllevången och 
Sevedsplan.

Dagen avslutades med en gemensam fika på 
polishuset och det var otroligt kul och träffas igen.
//Richard Hultemark
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26 oktober - Trivselkväll i Ystad

Nu när det ser bättre ut med pandemin så bjöd Heidi in för trivselkväll på polishuset i Ystad. Ett tiotal 
volontärer anslöt för gemensam gofika som Heidi och Mathilda hade ordnat.

Det var god stämning och efterlängtat nu när man återigen kan träffas. Heidi har planerat för ett par 
uppdrag i samband med kommande julhandel i december. Nu får vi hoppas att läget inte blir värre 
mot vintern med tanke på pandemin.
//Richard Hultemark

27 oktober - Fotboll MFF-AIK

Onsdagen den 27 oktober var det en spännan-
de fotbollsmatch i Malmö och det förväntades 
att vara helt fullt på stadion när MFF tog emot 
AIK från Stockholm. Som förväntat blev det en 
bra match mellan de båda lagen som ligger 
högt upp i tabellen i Allsvenskan.

Med anledning av det stora antalet åskådare 
så hade polisen gjort detta till en särskild händelse och det var en stor kommendering som var 
på plats. Till detta hade vi även ett antal volontärer som var med, under ledning av Tomas Ag-
gebrant på Lpo Söder i POMA.
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Inledningen av matchen blev någon form av svenskt rekord i pyroteknik från båda lagens sup-
portrar och hela stadion var insvept i en tung dimma innan matchen kunde starta.

Det blev en otroligt spännande match där MFF slutligen kunde räkna in 3 poäng.

Trots att det var så mycket åskådare och fans så var det lugnt kring arenan, men det det blev 
stökigt mellan supportergrupperna inne på stadion efter match. 

//Richard Hultemark

30-31 oktober - Utbildning i Karlskrona

Helgen den 30-31 oktober var det utbildning av 30 nya volontärer till Lpo Karlskrona i Blekingen.
De som gick utbildningen denna helgen var uttagna redan hösten 2019 och det var inplanerad 
utbildning till april 2020, men med anledning av pandemin, så kunde den inte genomföras då.

Trots att de blivande volontärerna fått vänta länge på sin utbildning så var det bara någon en-
staka som inte kom.
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Det var en god stämning under utbildningsdagarna under ledning av Jan Magnuson, som är 
volontäransvarig i Karlskrona POBN (Polisområde Blekinge Nordöstra Skåne). Redan ett par 
veckor efter utbildningen så var flera av de nya volontärerna med på sitt första uppdrag under 
en helg i Karlskrona.
//Richard Hultemark

1 november - Trivselkväll på polishuset i Vellinge
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Måndagen den 1 november bjöd Paul Nilsson, 
volontäransvarig i Trelleborg, in sina volontä-
rer till en trivselkväll. Då vi inte har kunnat träf-
fas mot bakgrund av pandemin så var det nu 
dags för Paul att presentera sig för alla volon-
tärer i Trelleborg.

Under den långa nedstängningen så har Jan-
ne Nilsson hunnit lämna polisen och gå i pen-
sion. Janne har varit ansvarig för Trelleborgs 
volontärer sedan starten 2013 och gjort ett 
otroligt fint och mycket uppskattat arbete.

Han fick nu möjligheten att träffa volontärerna igen och det blev en härlig avslutning och en fin 
stämning. Volontärerna tyckte nu att eftersom han blivit pensionär, skulle sadla om till att bli 
volontär istället då han har tid över. Janne lovade att fundera på detta.

Det blev en mycket uppskattad kväll och alla ser fram emot nya trevliga uppdrag i POSS.
//Richard Hultemark

10 november - Föredrag för volontärer i POMA och POSS

Den 10 november fick vi möjligheten att bjuda in våra volontärer i POSS och POMA för att få en 
inblick i gängproblematiken.

Patrik Andersson som är sektionschef på Underrättelseenheten med en lång erfarenhet av 
gängkriminalitet hade möjlighet att träffa våra volontärer. Det var ca 70 volontärer om anslöt 
denna kväll och särskilt kul för alla var att nu äntligen kunna träffas igen.

Patrik gick igenom hur gängkriminaliteten har utvecklats för de första mc-gängen som etable-
rades tidigt 90-tal och fram till dagens problem. Det var oerhört intressant för alla och det blev 
många engagerade frågor.



7

Vi fick också träffa Stefan som arbetar på Stratiteq som har byggt vår bokningsportal för volon-
tärer och han hjälpte flera in i systemet under kvällen.

Det var en riktigt givande kväll som avslutades med ”hembakat” och kaffe.
//Richard Hultemark

11 november - Trafikkontroll i Oskarshamn

Torsdagen den 11 november hade polisen en 
stor trafikkontroll på E22 i norrgående riktning 
vid Emåns rastplats. 

Under torsdagskvällen sammanstrålade poli-
ser från Mönsterås och Oskarshamn på rast-
platsen vid Emån. Vi hade stor hjälp av både 
trafikpoliser från Kalmar samt våra Volontärer 
som var med. Glädjande nog var ingen rattfull 
och inga allvarligare brott upptäcktes.
//Richard Hultemark
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17 november - Volontärsträff i Landskrona

Jessica Mårtensson har tagit över ansvaret 
för våra volontärer i Lpo Landskrona. Nu när 
restriktionerna hade lättat så bjöd hon in till en 
fikakväll på polishuset.

Det var ca 15 volontärer som anslöt och stäm-
ningen var god och alla hade saknat att kunna 
träffas. Till kvällen anslöt också Anders En-
qvist, som sedan starten 2010 varit volontärs-
ansvarig i Landskrona. Anders har hunnit gå i 
pension under pandemitiden och vi fick nu alla 
möjlighet att tacka av honom för hans verkligt 
uppskattade arbete med volontärsverksam-
heten i Landskrona.

Det var en trevlig stund tillsammans och det 
var nog inte sista gången vi fick träffa Anders.
//Richard Hultemark

26 november - Volontärer med vid attraherakampanj 

Polisen har nu en riktad kampanj till att få fler sökanden till polisutbildning-
en. enligt politiskt beslut ska det finnas 10.000 fler poliser till 2024.

I detta arbete under ett par kvällar hade Mats Svensson en insats på 
Lpo Söder i POMA för att informera om möjligheten att söka polisen.



9

Till sin hjälp under att dessa kvällarna hade han även med sig ett antal engagerade volontärer 
som var med och delade ut flygblad i olika bostadsområden. Enligt Mats var det mycket upp-
skattat och ca 1.300 flyers delades ut.
//Richard Hultemark

26 november - Volontärer som figuranter vid SPT utbildning i Hässleholm

Under ett par dagar har det var riktigt stökigt 
i Hässleholm Centrum med demonstrationer 
och mycket poliser. Anledningen var att Poli-
sen här övade sitt koncept Särskild Polis Tak-
tik (SPT) med ett hundratal demonstranter i 
olika scenario. 

Demonstranterna spelades av en mängd skol-
ungdomar som verkligen fick leva ut. I övning-
arna  deltog även ett antal volontärer. Det gav 
god energi till övningen och det hela gick bra 
trots utmaningen med kylan.
//Richard Hultemark
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27 november - Trivselkväll i Lund

Med anledning av att restriktionerna mot Corona har blivit lättare så bjöd Jenny Marberg, volon-
täransvarig i Lund, in till trivselkväll.

Det var ca 30 volontärer som anslöt till polishuset i Lund denna kvällen för att kunna träffas igen.
Det var en god stämning då det har varit uppehåll i verksamheten under nästan 18 månader.

Jenny hälsade alla välkomna och berättade om polisverksamheten och vilka uppdrag som var 
under planering. Det blev en riktigt trevlig kväll med mycket prat och alla såg framemot att kom-
ma igång med uppdrag igen.  //Richard Hultemark
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Rickard Bruhn 1966-2021
Ibland händer det ofattbara, det som 
man har ytterst svårt att kunna ta in.

Rickard Bruhn lämnade oss för gott i 
oktober 2021, efter en tids sjukdom, 
och det känns så oerhört orättvist.

Rickard var med redan 2011 och star-
tade upp volontärverksamheten i Lund 
och har sedan dess hela tiden varit 
med och gjort ett fint och värdefullt 
arbete i detta.

Hans stora intresse för teknik har varit 
väldigt betydande för oss då han har 
varit med och byggt upp vår volontär-
portal och det sista han gjorde innan 
han blev sjuk var att prova ut en vari-
ant som passar för mobiltelefon.

Det känns tomt utan dig Rickard och 
mina och våra tankar går till din fru 
Eva och era barn.



12



13


	undefined: 
	4: 
	5: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 


