
Nyheter om Polisens volontärer i region Syd 
Nummer 2 - 2017 

 Redaktör: Merima Lulić

Polisvolontären Syd
Sommaren står för dörren

Det har varit en riktigt bra vår i flera avseende i volontärverksamhet. Vi har 
under första halvåret 2017 haft ett bra tillskott av nya volontärer till region 
Syd och totalt har vi utbildat 140 nya volontärer. Senast under maj månad 
utbildades 30 nya volontärer till polisområde sydöstra Götaland, POSÖG, 
och det har varit ett härligt engagemang under utbildningen. Ni ska alla 
känna er varmt välkomna som volontärer hos Polisen i region Syd.

I april hade vi ett av årets största uppdrag då vi var tillsammans vid Valborg 
i Lund. Vid detta tillfället var vi 95 volontärer på plats med  många poliser vil-
ket starkt bidrog till att denna dagen gick bra. Det var ca 30.000 ungdomar 
på plats i stadsparken i Lund vilket är den största spontanfesten i Sverige.

Nu en bit in i juni så känns det att det kan bli sommar i år också och vi har 
även planerat för flera givande uppdrag till er under sommaren. Så håll utkik i portalen!

Jag vill önska Er alla med familj en riktigt fin sommar och ett stort tack för all den tid ni har varit med 
oss under detta halvåret.

//Richard Hultemark
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27 mars - Västervik
Tack för den här hockeysäsongen!
Förra säsongen gick Västervik Ishockey upp 
i HockeyAllsvenskan, stort för en mindre ort 
och för kommunen. För att öka tryggheten un-
der matcherna har polisen använt volontärer. 

Volontärerna har haft som uppgift att vara vid 
entrén och på hemma-stå. Volontärerna har 
gjort detta riktigt, riktigt bra och även fått bra 
respons från Röd Blåa Fans.  Det har varit 
familjearrangemang där barn, ungdomar och 
äldre tillsammans kunna heja fram sitt lag utan 
några större incidenter. 

Stort tack till alla volontärer som ställt upp! //
Lisa L Koblanck, Jonas Halling och Robert Karlsson

31 mars till 2 april  -  Bomässa i Växjö
I helgen hade vi totalt 18 volontärer som jobbade under 3 dagar på bomässan i Växjö. Deras uppgift 
var att dela ut brottsförebyggande information och prata med allmänheten. 

Polisens utställning var mycket populär och fick många besökare att stanna till och prata. Barnen 
fick tillfälle att testa att ta sina egen fingeravtryck som de fick hem med sig. Vi delade även ut vatten, 
reflexer, och målaböcker. En mycket uppskattad helg!  //Scott Goodwin

1 april - Uppdrag med kommunpolis i Malmö

Under mars 2017 har det utbildats 30 nya volontärer till Malmö och vid två tillfällen har det varit 
uppdrag dagtid på lördagar i Malmö för att alla nya volontärer ska känna sig bekväma i detta.
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Lördagen den 1 april var kommunpolis Pierre Douhan ansvarig för dagens uppdrag och ett 
antal nya volontärer var med och mötte Malmöborna.

Det var många positiva möten under passet som avslutades med kaffe och fika på RCM.
//Richard Hultemark

5 april - SPT-utbildning i Hässleholm

Den 5 april utbildade polisen i region Syd ca 80 poliser i SPT-konceptet (Särskild polis taktik). 
Detta är ett arbetssätt som används vid större särskilda händelser för att arbeta vid större 
folksamlingar som demonstrationer m.m.

Poliserna går en gedigen utbildning om ca 3 veckor och avslutningen på kursen blir en mer 
tillämpad dag med övningar där man har figuranter med för att det ska bli så bra som möjligt. 
Den här dagen var det övning i hela Hässleholm.

Till figuranter var det inlånat ca 90 poliselever från Växjö, 35 volontärer och ca 40 skolelever.  
Att ha så många engagerade figuranter med gav mycket energi åt övningen och det betyder 
mycket för kursdeltagarna att kunna få en så verklighetstrogen övning som möjligt. Ledningen 
är mycket tacksam över att alla kunde vara med. Det uppskattas verkligen! //Anders Swensson
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13 APRIL - Klippan
VOLONTÄRER ÄR ALLTID REDO
Text från facebook, Polisen nordvästra Skåne, publicering april 29

Att vara polisvolontär innebär att kunna ställa upp när 
man minst anar det. Polisvolontären Ole var med en 
dramatisk händelse för några dagar sedan i Klippan. 
Han körde nämligen på en landsväg när bilen framför av 
någon anledning sladdade till och körde in i en jordvall i 
hög fart. 

Bilen landade till slut på taket. Ole stannade direkt, slog 
på varningsljus och satte upp en varningstriangel för 
att säkra sig själv. Sedan tog han sig till bilen där det 
fanns folk som låg på innertaket helt chockade. En av 
dessa försökte ta sig ut genom att försöka sparka ut en 
vindruta. Samtidigt märkte Ole hur det läckte bensin från 
bensintanken samtidigt som det rök från motorutrymmet. 

Ole slet upp en av dörrarna och fick upp de två som fanns i bilen. 
Medan bensinen läckte ut kunde han komma åt tändningsnyckel 
och stänga av motorn för att minska brandrisken. Sedan släpade 
han bort personerna en bit från olycksplatsen och kunde ganska 
snart konstatera att ingen var allvarligt fysiskt skadad.

Först nu kunde polisvolontären ringa 112 och begära hjälp. Samtidigt 
hade ett tiotal nyfikna bilister stannat vid platsen och många av 
dessa filmade med sina mobiler (!) istället för att hjälpa till. Detta 
gjorde att en hel del bilar samlades på vägen vilket i sin tur ökade 
risken för allvarliga kollisioner. Förutom att hjälpa de nödställda fick 
Ole nu också jaga iväg nyfikna från platsen. Kort efter anlände både 
polis och räddningstjänst som varmt tackade Ole för insatsen.

- Med den stora erfarenhet jag har fått som polisvolontär har jag 
verkligen kunna hjälpa människor i nöd och det känns riktig tryggt och bra. Så att man kan 
hjälpa våra med människor i nöd och skapa trygghet både som polisvolontär och privat. Tack till 
Polisen som har gett mig utbildning och stor erfarenhet som polisvolontär, säger Ole.

Tack själv, Ole säger vi på polisen. Att vara polisvolontär är att göra en viktig insats för samhället 
vilket du på ett fantastiskt sätt visade.

22 april - Malmö
Vårkarneval på Rosengård

Vårkarneval på Rosengård 2017. 
Karnevalsstämning enligt Skånska 
dagbladet! 

Det var Rosengårds Stadsdels-
förvaltning som anordnade till-
ställningen och medverkade gjorde 
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en mängd föreningar, polisen och brandkåren. Man hade spärrat av halva parkeringen på 
Rosengårds Centrums södra parkering. Här hade man byggt upp en scen där man spelade 
musik, hade dansuppträdande m.m.

Brandkåren lät vuxna och barn lära sig släcka mindre bränder med brandsläckare. Enighet hade 
uppvisning och man fick prova på olika kampsporter. Barn fick lära sig att cykla och man hade 
gjort upp en bana som man skulle cykla igenom. Det fanns ansiktsmålning, teaterföreställningar, 
man kunde rita/måla och en mängd andra aktiviteter.

Polisen visade upp en polisbuss och en polisbil. Där barn/ungdomar fick prova på att sitta i 
polisfordonen. Vi delade ut olika informationsblad. Vi hade även besök av två hästar och en 
polishund. Vi var sex områdespoliser och tre polisvolontärer som hjälptes åt att visa polisbilarna 
och dela ut informationsblad.

Som vanligt hade vi stor hjälp av våra polisvolontärer. Stort tack för att ni ställer upp och gör ett 
kanonjobb!

Det var många besökare och ett stort intresse för polisyrket. Det var många glada och trevliga 
samtal med boende i området. Mycket viktigt att polisen visar upp sig i dessa sammanhang. Vi 
gjorde verkligen BRA reklam för polisen. //Mats Svensson

Läs vad Skånskan skrev och se fler bilder på:
www.skd.se/2017/04/22/karnevalsstamning-pa-rosengard/

24 april - Fotbollsmatch mellan MFF-DIF

Den 24 april var det så dags för den första högriskmatchen på Swedbankstadion när MFF skulle 
möte Djurgården. Det förväntades ett antal hundra supporters från Djurgården och här i Malmö 
var det ett stort intresse för matchen, det beräknades att ca 22.000 människor skulle komma.

Med anledning av förväntade oroligheter hade polisen planerat för en större insats den här  
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kvällen. I den ingick det även en hel del av våra duktiga volontärer vars uppgift det var att 
genom synlighet öka tryggheten bland de många Malmösupporters som kom till matchen.

Det var en härlig stämning kring stadion och mycket folk kom till denna fotbollsfesten. Dock var 
det blandat väder denna kvällen och det positiva var att det slutade regna strax innan matchen 
men det var ordentligt kallt så det var ett antal nerkylda volontärer som tacksam tog emot varmt 
kaffe i pausen vid Carinas tjänstebil.

Matchen var mycket jämn och spännande men precis innan sluttid fick Malmö in ett mål och det 
slutade 3-2 till MFF. //Richard Hultemark

29 april - Sölvesborgslördag

Den 29 april hjälpte polisens volontärer LPO Karlshamns kommunpoliser under evenemanget 
”Sölvesborgslördag”, som arrangeras av Handelsföreningen i Sölvesborg.

Förutom att visa polisbil för barnfamiljerna hann vi prata grannsamverkan och märk-DNA. 
Volontärerna hann också med att genomföra några medborgardialoger i de centrala delarna. 

Volontärverksamheten fick bra reklam och det fanns flera intresserade i Sölvesborg som 
kommer att söka vid nästa möjlighet att bli volontär för polisen. //Mats Hadartz

Valborg i Lund 2017
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Efter några riktigt kalla och regniga vårdagar så 
öppnade himlen upp sig lagom inför Valborg. 

Valborg i Lund är landets största spontanfest där 
ungdomar kommer i mängder för att fira in våren 
tillsammans. Det är en tradition i Lund och även detta 
året hade polisen, Lunds kommun och sjukvården väl 
planerat för detta.

Redan tidigt på morgonen strömmande det till 
ungdomar som ville ha de bästa platserna framför 
scenen. Många ungdomar hade alkohol med sig 
och de som inte hade åldern inne fick sin alkohol 
beslagtagen och ca 100 anmälan om brott mot 
alkohollagen upprättades under förmiddagen.

Det var många poliser på plats under hela dagen och kvällen. Till detta var det glädjande ca 95 
av polisens volontärer som var med under hela dagen för att hjälpa till. En av deras uppgifter 
blev att dela ut vatten till festglada ungdomar så de klarade hela dagen.

Dagen avlöpte på ett bra sätt och det var en lugn dag och uppskattningsvis ca 30.000 ungdomar 
var på plats och njöt och festade i solen.

Tack till alla volontärer, ni är mycket uppskattade! hälsar Sven Holgersson, kommenderingschef 
och Susanne Hagström Rosenqvist, polismästare i POSS //Richard Hultemark
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4 maj - Trivselkväll i POSVG

Den 4 maj hade POSVG en trivselkväll för våra volontärer. Vi samlades i klubbstugan på 
idrottsplatsen i Vanneberga utanför Kristianstad, 17 volontärer och så vi två. Det blev en trevlig 
stund med middag i form av potatisgratäng med kallskuret.  

Medan vi dukade fram maten gick volontärerna en tipsrunda i närområdet. Frågorna i 
tipspromenaden handlade om mångfald och vi hade tre vinnare, tätt följda av övriga, så 
kunskapen var god. //Elisabeth Lundqvist och Josephin Tiger

10 maj - Övning med narkotikahundar 

Kapelluddens camping i Borgholm var området som vi fått 
”låna” för dagens övning. Sju mer eller mindre välklädda 
volontärer från Öland och Kalmar gjorde oss sällskap 
tillsammans med personal från narkotikahundgruppen i 
syd. Hundarna och deras förare visade hur sök går till 
och hur de lär hundarna att agera/reagera. 

Övningen gick ut på att vissa av volontärerna var 
preparerade med narkotika, allt från instoppat i strumpor 
till i bröstfickor och innanför jackor, vilket hundarna skulle 
leta fram. 
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Resultatet får anses som mycket gott och dagen var mycket uppskattat av alla inblandade med 
värdefull information från Jonas och övriga hundkollegor om hur narkotika- och specialhundar 
arbetar och vilket viktigt jobb dessa gör. //Thomas Lönnqvist
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13 maj - Cruising i Ystad

Lördagen den 13 maj var det dags för den årliga cruisingen i Ystad. Ett hundratal bilar, nya som 
gamla, ”cruisade” runt på Ystads gator. Det var en bra stämning i Ystad och våra volontärer 
bidrog med fler gula västar på stan samt att man gav vissa överförfriskade personer en hjälpande 
hand.  Det var mycket glädje och musik under kvällens gång. 

Tack Ystad och volontärerna! 
//Carina Andersson

19 maj - ”Bra och inspirerand”

”Det är både bra och inspirerande att vara delaktig i det större sammanhanget”. 

Bland annat så beskriver Jens Madsen, tidigare volontär i POMA, sina erfarenheter under sin 
tid hos polisen. I ett fb-inlägg beskriver Jens Madsen sin tid som volontär i polisområde Malmö 
med saknad. 

”Jag flyttade till Stockholm i mitten på December och sedan dess har det varit fullt upp med 
boende och jobb. Livet fick plötsligt en inspirerande nytändning.

Såhär med facit i hand tycker jag det var ett bra personligt val. Det jag saknar nu är mina 
trevliga volontärkollegor och alla mina polishandledare i poma/poms. Det var verkligen kul och 
inspirerande att få umgås med er och hjälpa till både med nattvandringar och figurant uppdrag. 
Det saknar jag mycket.

Det är inspirerande att veta vilken skillnad polis volontärerna gör för samhället, speciellt när 
man läser om saker som händer. Det är både bra och inspirerande att vara delaktig i det större 
sammanhangen. De eldsjälarna som delar med sig av sin tid både privat och professionellt, de 
är verkligen värda att satsa stort på.

Ta vara på alla de möjligheterna och chanserna ni kan att vara delaktiga i det större 
sammanhanget. Ta chansen att prata, umgås och bjuda in till gemenskap - det personliga 
ledarskapet - det väl beprövade receptet som fungerar på de flesta formerna av utanförskap. 
Synlighet, ledarskap, gemenskap och föredöme - jo det både fungerar och gör skillnad.”

- Vi tackar Jens, önskar honom lycka till och hoppas han kan fortsätta sitt engagemang som volontär 
hos polisen i region Stockholm, hälsar Richard Hultemark, volontärsamordnare i region Syd.
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19-20 maj - Kulturnatt Kristianstad

För fjärde året i rad fylldes Kristianstads stadskärna och kulturhus med liv och rörelse, av 
musik, dans, färger och former. Kulturnatt Kristianstad arrangeras tillsammans med stadens 
kulturinstitutioner och kommunens mångfacetterade kultur- och föreningsliv.

Volontärerna var med och trygghetsvandrade, mycket lyckat! //Josephin Tiger

30 nya volontärer till POSÖG

Under maj månad har 30 nya volontärer 
genomgått sin utbildning i polisområde 
sydöstra Götaland. Utbildningarna har skett 
i Kalmar, Växjö och i Västervik.
 
En grupp väldigt engagerade och intresserade 
nya volontärer som kommer att vara en god 
kraft i verksamheten. Vi hälsar dem varmt 
välkomna till oss i volontärverksamheten i 
region Syd! //Richard Hultemark
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22 maj grillkväll i Ystad

Måndagen den 22 maj samlades vi i Ystad sandskog för en gemensam grillkväll. Det blev några 
go’a korvar och gott snack innan allvaret började med kubbspel! 

Vi pratade igenom uppdragen vi hittills haft i år och vad som komma skall. Alla tycker det är lika 
roligt varje gång vi får vara ute och göra nytta tillsammans! //Heidi Rehbein Semler

Föreläsningskvällar 
i Helsingborg och Malmö

Patrik Andersson från PM Und 
berättade om gängbrottslighet, 
mc-gäng och de olika grupper 
som finns i Malmö samt lite om 
de våldsamma konflikter som 
finns här, där många tyvärr har 
slutat med dödligt våld.
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Göran Landvall från UC Syd berättade 
om upprepad utsatthet för inbrott 
i bostad och hur man på olika sätt 
kan agera mot detta. Det har varit 
ett märk DNA projekt i Staffanstorp 
som har fallit väl ut. Utifrån denna 
erfarenheten är tanken att man ska 
bygga vidare på konceptet och även 
ta hjälp av volontärer för att på ett bra 
sätt informera boende i områden som 
har haft inbrott.

Både kvällen i Malmö och i Helsingborg blev välbesökta, totalt 140 volontärer. Det var en som 
vanligt god stämning med livliga diskussioner och alla passade på att ta go’fika i pausen.

Tack till Patrik och Göran för att ni ställde upp! //Richard Hultemark

27 maj - Cruising i Hässleholm

Årets Power meet i Hässleholm med bilutställning på Hässleholmgården.  Efter detta cruisade 
tusentals amerikanare och raggarbilar runt i Hässleholm. 

Till hjälp hade Hässleholmpolisen 12 glada volontärer.
 //Josephin Tiger 


