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Vi blickar tillbaka på vårens alla aktiviteter och ser fram emot sommarens

Nu i skrivande stund så har vi en kommande sommar framför oss med allt 
kul och livligt det innebär.

Förhoppningsvis kan vi lägga två år av pandemi bakom oss vilket har på-
verkat myndigheten och hela samhället på många olika sätt. Nu känns 
det som att livet har återvänt och återgått till det normala igen vilket 
känns skönt på alla sätt.

Pandemin har ju inverkat även på vår volontärsverksamhet som vi har fått 
pausa under en längre perioder. Våren har dock varit full av aktiviteter 
och jag ser nu med glädje att vi har många uppdrag framför oss även 
under sommaren. 

Så gå in kika i portalen och boka dig på några trevliga uppdrag i ditt närområde!

Med detta vill jag önska dig en riktigt fin sommar!

//Richard Hultemark
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12 mars - Volontärsuppdrag i Malmö kring Möllan

Lördagen den 12 mars hade Tobias Bråhammar, kom-
munpolis på Lpo Norr, planerat för ett volontärs- 
uppdrag kring Möllevångstorget i Malmö. 

Ett antal volontärer samlades på RCM för att till-
sammans med Tobias gå ut och verka för synlighet 
och positiva möten denna soliga dag.

Uppdraget var också en samverkan med Ordnings-
vakter och Parkeringsövervakning i Malmö för att 
arbeta trygghetskapande.

Våra volontärer blev inbjudna till den gemensamma lokalen där personal från Parkerings- 
övervakningen berättade som sin verksamhet,både givande och intressant. 
//Richard Hultemark

17 mars - Figurantuppdrag i Öresunds-
tunneln
Torsdagen den 17 mars hade räddningstjänsten 
både i Danmark och Sverige en större gemensam 
övning i Öresundstunneln. Hela bron stängdes av 
under ett par timmar på kvällen för att övningen 
skulle kunna genomföras.

Det behövdes ett antal figuranter för att det skul-
le bli så bra som möjligt och inledningsvis var be-
hovet stort och uppemot 100 personer behövdes. 
Under planeringen inför övningen skalades dock 
antalet figuranter ner till betydligt mindre. Men 
ett glatt gäng volontärer från Malmö var med till-
sammans med figuranter från Danmark

Det blev samling på brandstationen i Hyllie för att 
sedan gemensamt åka till Amager för sminkning 
och instruktioner. Det var ett par rejäla olyckor 
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som övades och det blev mycket uppskattat hos räddningstjänsten att våra volontärer kunde 
medverka i övningen.
//Richard Hultemark

Nyutbildade volontärer till POMA och POSS
Pandemin har påverkat oss alla och tyvärr så har vi inte kunnat utbilda nya volontärer heller un-
der en lång period. Men under våren fick vi åter möjlighet att utbilda en del av dem som har sökt 
om att bli volontär vid region syd.

25 nya engagerade personer gick sin första del av utbildningen under en lördag, för att sedan 
genomgå HLR utbildning också ett par veckor senare.

Det var en fin stämning som vanligt och kul att få utbilda och välkomna nya polisvolontärer till 
POMA och POSS.
//Richard Hultemark
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17 april - match mellan MFF och AIK 

Den 17 april var det fotbollsmatch mellan MFF-AIK, en av de första matcherna för säsongen på 
stadion. 

Matchen var bedömd som en särskild händelse mot bakgrund av hotbild som låg inför denna. Det 
var totalt fullsatt på stadion och med ca 2.000 hitresta AIK supporters så beräknade man att det 
var ca 21.000 åskådare på plats denna dagen.

Det var en väl tilltagen polisresurs på plats och till detta fanns även ett tiotal av våra volontärer 
med på vissa platser.

Matchen slutade till MFFs fördel och det var relativt lugnt både före och efter.

Våra poliser fick dock fortsätta hela kvällen då det var ytterst oroligt i Malmö under påsken med 
upplopp på olika platser.
//Richard Hultemark

21 april - HLR utbildning för volontärer
Som med mycket annat de senaste par åren har vi fått pausa vår volontärverksamhet och nu när 
vi äntligen kommit igång igen har vi utbildat ca 25 nya volontärer till POMA. 
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Den 9 april var deras första utbildningsdag och nu denna kväll, 21 april, var det så dags för utbild-
ning i HLR och RAKEL.

Tidigare volontärer som inte kunde genomföra sin HLR kväll anslöt också den här omgången.
Totalt var det ca 50 volontärer som efter kvällens teoretiska och praktiska moment genomförda 
under säker ledning av Jessica, Berit, Jonatan och Christer fick ett utbildningsbevis med sig.
//Richard Hultemark

23 april - Första uppdraget för våra  
nyaste volontärer
Så var det då dags dags för en del av våra nya 
voontärer att ta sig an sitt första uppdrag. Denna 
soliga lördag 23 april, var flera av dem i Malmö 
City tillsammans med en del tidigare utbildade vo-
lontärer. 
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Ansvarig för dagen var Tobias Bråhammar, kom-
munpolis från Lpo Norr i POMA.

Det blev under dagen goda möjligheter att an-
vända RAKEL för första gången så de kände sig 
bekväma i detta. Denna vårvarma lördag var det 
också mycket folk i Malmö city så det blev flera 
positiva möten med allmänheten.
//Richard Hultemark

Äntligen Valborg i Lund!
Efter 2 år av pandemi och inställda Valborgsfester 
så var det äntligen dags igen.

Det är tradition att studenterna i Lund firar Val-
borg i Stadsparken siste april, det är en av landets 
största spontanfester. Detta året var det 35.000 
(!!!) ungdomar som samlades i parken och det var 
både livligt och glatt.

Jenny, Jessica, Mathilda och Heidi var ansvari-
ga för volontärerna denna dagen och det var en 
mycket fin stämning i gruppen. Det var ca 50 vo-
lontärer från POMA, POSS och PONV som anslöt 
för att vara med och bidra till en trevlig tillställ-
ning i Lunds Stadspark.

Det var en fin dag med strålande sol hela Valborg. 
Men tyvärr var det som vanligt en massa skräp 
som var kvar efter festen. Alltså mycket att göra 
för Lunds kommuns personal.
//Richard Hultemark
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9 maj - Föredrag om Kalla Fall
Måndagen den 9 maj hade vi ett föredrag om Kalla Fall av Bo Lundqvist, som är chef för gruppen 
i Polisregion Syd. Det som var nytt och spännande var att vi kopplade upp oss digitalt i hela regi-
onen så att alla kunde ha möjlighet att vara med.
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Detta gjorde att vi var ca 70 volontärer på plats på RCM och ca 130 till var 
med digitalt på polisstationerna i Trelleborg, Ystad, Helsingborg, Kristi-
anstad, Karlskrona, Växjö, Oskarshamn, Västervik och Öland.

Kvällen inleddes med att vår biträdande regionspolischef Jarl (Jalle) 
Holmström hälsade alla välkomna. Det blev också en särskild hälsning till 
Thomas Lönnqvist, samordnare på Öland, som nu under sommaren går 
i pension. Stort tack för ditt härliga engagemang för våra volontärer på 
Öland sedan flera år tillbaka!

Sedan tog Bo Lundqvist över kvällen och gav ett otroligt intressant före-
drag om Kalla Fall som var otroligt uppskattat och intressant.

Kvällen avslutades med att det var gemensam fika på våra olika platser runt om i regionen.
//Richard Hultemark

20-22 maj - Lundakarnevalen 2022 med 
temat Katasrofalkarneval
Lundakarnevalen är ett gigantiskt evenemang, 
för och av studenterna på Lunds Universitet, som 
anordnas vart fjärde år och Lundaborna går man 
ur huse för att se de härliga karnevalstågen under 
lördagen och söndagen.

Man räknar med att ca 400 000 personer besöker 
detta roliga evenemang.

För att allt ska fungera på bästa sätt i Lund har Po-
lisen en kommendering. Dessa dagar bidrar också 
ca 20 volontärer dagligen med att hjälpa polisen 
med olika uppgifter som att hjälpa allmänheten 
och även vara med att få fram karnevalståget. Det 
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är mycket uppskattat av både poliser och volon-
tärer att vara med under dessa livliga dagarna.

Ansvariga poliser för respektive dag var Jenny 
och Mathilda som båda hälsar att det var otro-
ligt kul att så många volontärer ville vara med 
oss i denna sprakande karneval.
//Richard Hultemark
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7 juni - Student 7 i Växjö
Nu är vi tillbaka igen med livliga studentutspring 
och med säker åkning på flaken. I publiken möter 
vi stolta släktningar och föräldrar som väntar på 
sina egna studenter och det är en härlig stämning. 

Dagen blev riktigt fin i samverkan mellan polisen, 
fältare och volontärer för att göra dagen till en 
ljuspunkt för alla som firade.

Grattis till alla studenter och tack till alla volontä-
rer som var med! 
//Anette Östman Ottosson, Volontäransvarig i Växjö
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11 juni - Studentfirande i Ystad
Nu har pandemin släppt vilket är härligt och det 
blir nu flera fina studenfirande detta året.

I Ystad i samband med studentutsläpp den 11  
juni, så hade Heidi en god och uppskattad hjälp 
av sina volontärer i samband med detta.

Som Heidi skrev ” Ni volontärer är Guld värda ”!!
//Richard Hultemark

18 juni - Pride i Helsingborg
Den 18 juni var det en stor Pride festival i Helsing-
borg som lockade ett stort antal besökare. Det var 
ett härligt sommarväder och mycket aktiviteter 
under den vajande Pride flaggan.

Polisen var på plats och det var Mattias som var 
ansvarig. Till sin hjälp hade han bland andra tre 
volontärer. Det var Kalle, Pia och Thomas som var 
med vid festivalen och det var många trevliga och 
positiva möten under dagen.
//Richard Hultemark

Vi önskar er alla 
en härlig sommar!


