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Polisvolontären Syd
Tack alla för ert fina engagemang under året!
Det har varit ett härligt volontärsår med många skiftande uppdrag och händelser runt om i vår region. Ett par uppdrag har varit mer intressanta än
andra. Jag tänker då på Sweden Rock, Valborg i Lund och en större övning
på Sturup med ett par hundra blåljuspersonal involverade.
Nu i november har vi en rekrytering av nya intresserade att bli volontärer
och till vår glädje så är det många som har anmält sitt intresse och inriktningen är att vi ska ha en ny utbildning i mars 2018.
Polisen i region Syd vill tacka er alla för ert fina engagemang under alla de
uppdrag som vi har haft under 2017, något som vi inom polisen verkligen
uppskattar.
Jag vill passa på att önskar er alla en fin jul med era nära och kära och ett riktigt Gott Nytt 2018!
//Richard Hultemark

Här kommer äntligen lite bilder från sommaren på Öland!
Vi startar årets julnummer med ett kollage av aktiviteter från i sommar, som vi inte hann få med
i förra numret men gärna vill dela med oss. Så, här har ni sommarens aktiviteter från Öland!!

14 juli - Victoriadagen: På första bilden är insatschefen Fredrik Svenzén tillsammans med volontärerna Helene Damm, Per-Erik Franzen och Marie Standert. Nytt publikrekort slogs i år, ca 7000
personer såg tillställningen. Bilderna vid backstage: Kim Denzor poserar med Malena, Christer Lindarvs dansare värmer upp innan uppträdandet, och Marie Standert med Kim Denzor.

15 juli - Öland Roots: Stora Frö på södra Öland, trångt om saligheten i rökdimmorna. Ca 5-6000
personer besökte evenemanget. Totalt skrevs anmälningar på ca 50 personer för ringa narkotikabrott och innehav. En lugn tillställning med mycket reggae musik. Volontärerna Helene Damm och
Annika Canberger står i tältvimlet.

23 juli - RTJ Borgholm: Räddningstjänstdagen i Borgholm var den 23 juli och där var Tony
Johansson och Per-Erik Franzen med. Hos de
ca 2000 besökarna kom polisen med volontärer på en bra andraplats av de populära evenemangen, slagna av röktältet där en nalle skulle
räddas med barnen iförda brandutstyrsel. Vi
bjöd på viltremsor, barnens viltspel och polisbilsvisning med hjälm, skyddsväst och sköld.
29 juli - RTJ Degerhamn: I Degerhamn hade
jag hjälp av Annika Canberger, Tony Johansson
och Per-Erik Franzen. Ca 4000 personer på
plats och mycket lyckat! Samma upplägg med
viltremsor mm som i Borgholm.
//Thomas Lönnqvist
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30 augusti - Hovshaga i Växjö
Den 30 augusti var det ett snabbt tillkallat uppdrag i Växjö i området Hovshaga. Det har varit oroligt
där en tid varpå man beslutade på kort varsel om extra synlighet i området.
Ett sms gick ut att man hade ett volontärsuppdrag och trots kort varsel var det glädjande nog 15
volontärer som anmälde sig. Vi rörde oss i området under kvällen vilket var väldigt uppskattat.
Den lokala ICA butiken bjöd in till kvällens fika så att alla fick vila benen en stund. //Scott Goodwin

9 september - NGBG i Malmö
Lördagen den 9 september var det den andra gatufestivalen på Norra Grängesbergsgatan i rad,
NGBG 2017. Den första var i september 2016 och nu kom denna uppföljning. Det är Malmö stad
som står värd för arrangemanget och med mig Jonatan, kommunpolis på LPO Norr i polisområde
Malmö, som en av personerna bakom.
Det var laddat för en härlig festival med många lokala band, matstånd och annat spännande. Tyvärr
var inte vädret med oss under dagen och regnet och blåsten gjorde vad den kunde för att jaga bort
besökarna. Dock sprack det upp vid 18-tiden vilket bidrog till att det kom mycket folk till kvällen och
festivalen höll på till 24. Så trots en tunn inledning blev det riktigt bra på kvällen.
Ett antal volontärer var med och trotsade
regnet och förevisade polisbilen, vilken
var välbesökt av både ung och gammal.
Tack till alla er som var med under dagen och kvällen! //Jonatan Örstrand
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27 september - 1 oktober
Skördefest på Öland
2017 års upplaga av Skördefesten på Öland var
den tjugoförsta i raden.
Den 27 september var det invigning i Vickleby
och kommunpolis Magnus Areskog och områdespolis Thomas Lönnqvist var på plats tillsammans med volontär Anita Nyrén.
Totalt beräknades att Öland under resten av
denna vecka besöktes av ca 250 000 personer.
//Tomas Lönnqvist

Plats: Hela Öland från norr till söder
Datum: 27 september till 1 oktober
Invigning: Vickleby 27 september med start kl 18
Medverkande: runt 300 deltagare med unika Skördefestaktivteter, mat
och dryck, 100-tals konstnärer och konsthantverkare m fl
Antal besökare Ölands Skördefest: ca 250,000
Fastboende på Öland: ca 25,000
//info från www.skördefest.nu

12 oktober - Stor övning på Sturup

Den 12 oktober var det en stor övning på Sturup där flera samverkanspartners skulle öva tillsammans. Det var Swedavia, Polisen, Räddningstjänsten, SOS, Region Skåne och Räddningstjänst Syd.
Det rörde sig om ungefär 200 blåljuspersonal som var aktiva denna kväll.
Under övningen så hade polisens volontärer en väldigt viktig uppgift som figuranter och det var 110
anmälda till den här dagen. Det var oerhört värdefullt och kul att så många kunde vara med!
Kvällen inleddes med att alla fick information om var man skulle vara och sedan var det dags för
sminkning för de flesta. Det delades ut speciella skadekort om vilka skador man hade. Två av våra
volontärer vi fick spela flygkaptener, Magnus och Ole, och det visade sig även finnas 3 ”gärningsmän”.
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Det var två olika händelser som inträffade nästan samtidigt vilket var tufft för de inblandade att hantera. Moment 1 var ett flygplan som gick av banan med många skadade och döda eftersom planet
även började brinna.
Strax efter inträffade moment 2, en terrorattack inne i vänthallen där 3 gärningsmän sköt och skadade flera personer.
Tack till Er alla som var med och det är mycket uppskattat av övningsledningen och alla ni som var
med fick bara varma ord för att ni var med och gjorde övningen så bra som den blev.
Ett stort tack till Er alla. //Richard Hultemark
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25 oktober - Föreläsning för volontärer i POMA och POSS
På kvällen den 25 oktober hade vi en trevlig föreläsningskväll för alla volontärer i POMA och i POSS.
Det var många som kom till stadshuset i Malmö den här kvällen för att lyssna till Joakim Palmkvist,
journalist på Sydsvenskan och författare till ett antal böcker. Joakim höll ett mycket uppskattat föredrag om den organiserade brottsligheten i framförallt Malmö och dess utveckling.
Till denna kväll var även två tidigare kollegor inbjudna, Thomas Anderberg och Lars-Håkan Lindholm
som har varit med i uppstarten av volontärverksamheten i myndigheten. Båda hade en riktigt trevlig
och givande kväll.
Efter en fin fikapaus så tog Jonas Lander, polis och ansvarig för volontärerna i POMA, över kvällen
för att berätta om sin tid som FN-polis i Syd Sudan. Det var oerhört intressant att höra om situationen
i detta världens yngsta land (Blev ett eget land 2011.) Tyvärr är det många tragiska konflikter inom
landet. Under 6 månader tjänstgjorde Jonas i ett flyktingläger med 150.000 människor.
// Richard Hultemark
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29 oktober - Stor gemensam räddningsövning i Citytunneln i Malmö

Trafikverket håller regelbundet större övningar på olika platser i samverkan med polis och räddningstjänst, för att hålla en hög nivå om något skulle inträffa. Det har varit en omfattande planering för att
allt skulle fungera inför denna övning, som genomfördes på söndagsnatten den 29 oktober. All trafik
med tåg till Danmark stängdes av under några timmar under natten.
Till övningen hade inte mindre än 95 volontärer anmält sig att vara med vilket var verkligen tacksamt.
Dessutom var det ytterligare ett 30 tal från olika sjukvårdsskolor som också var med som figuranter.
Till detta var det ca 100 personer från räddningstjänsten och polisen som agerade vid övningen.
Vi startade upp övningen på genom att alla samlades på Trafikverkets lokaler där några blev sminkade och fick instruktioner om hur kvällen skulle vara. Därefter gick vi till Centralen där ett tåg väntade
på att föra oss in i tunneln där övningen skulle ske.
Det blev många olika scenario och polis och räddningstjänst fick verkligen tillfälle att öva och jobba
tillsammans under natten. Det var brand på tåget, en sprängning och sedan hade en gärningsman
tagit gisslan på tåget och en ute i tunneln. Polisen fick agera med sina resurser inledningsvis och
sedan fick räddningstjänsten understödja för brand och livräddning. Avslutningsvis blev vänthallen på
Centralen omgjord till ett mindre fältsjukhus.
Tack till er ALLA som var med, ert deltagande är verkligen uppskattat! //Richard Hultemark
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Klipp från media
Så till sist avslutar vi 2017 års sista nummer av Polisvolontär Syd med lite klipp från media om
vår volontärverksamhet.
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Volontärer fyller stort
behov hos polisen

14-åring
körde in
i elskåp
Bilen körde in i ett
elskåp och fortsatte ut
på en äng. Föraren var
en 14-årig pojke.

● ●Polisen vill ha fler frivilliga volontärer.
● ●Uppgifterna är väldigt varierande.
● ●En viktig del i arbetet är att skapa trygghet.
SölveSborg. För kommunpolis Mats Hadartz
har volontärerna varit väldigt bra. Han har haft god
hjälp av dem i olika sammanhang.
– Vi använder dem ganska brett. Volonärer har
delat ut information på
Sweden Rock och påmint
om faran för ficktjuvar. De
har också nattvandrat på
Killebom, säger han.

Det finns i dag några volontärer som är från Sölvesborg, men det finns
mer volontärer från Ronneby, Karlshamn och Olofström. Polisvolontärer
från hela region Syd kan
anmäla sig till uppdrag i
exempelvis Sölvesborg.
– Jag hade två volontä-

rer från Osby på Sweden
Rock, säger Mats Hadartz.
Polisen använder även
volontärerna som figuranter vid de övningar de anordnar regelbundet.
– Är man intresserad av
polisen är det ett jättetrevligt uppdrag, säger han.

Det är polisinspektör Ric-

hard Hultemark, Malmö,
som har haft ansvaret för
utbildningen av polisvolontärer i region Syd.
Verksamheten drog igång
2010.
Han har själv hunnit
med att utbilda cirka 1 000
polisvolontärer, varav ungefär 35 stycken har blivit
poliser.
Totalt rör det sig om cirka 1 300 volontärer som

blivit utbildade under
dessa år.
– På årsbasis har vi 600
uppdrag i region Syd och
det rör sig 15 000 timmar,
säger Richard Hultemark.

vid det senaste informa-

tionsmötet om polisens
volontärverksamhet kom
det 80 personer till stadshuset i Malmö. Den 23 november ska det hållas ett
motsvarande möte på polishuset i Kristianstad.
Minimiåldern är 18 år,
men ålderspannet är brett,
upp till 70-års åldern.
– Två tredjedelar av
volontärerna är kvinnor
och en tredjedel är män,
säger Richard Hultemark.

Mats Hadartz, kommunpolis, tycker polisvolontärerna fyller
en viktig uppgift.
Foto: Peter nyberg

% FaKta
Om polisvolontärer
Volontärerna kompletterar polisen, men är inte anställda.
De har inga andra befogenheter än övriga medborgare.
Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera.
Volontärerna får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polis.

PeTer nyberg

SölveSborg. Hösten
2016 riktade revisionen
skarp kritik mot Sölvesborg Bromölla kommunalförbund och det ekonomiska läget.

ett år senare, i delårs-

bokslutet januari till
augusti 2017, är läget
bättre. Balanskravet för
2014 kommer att återställas och i sin helhet
går förbundet mot ett
överskott på nästan 1,5
miljoner kronor.
Trots detta är revisionen inte alls nöjd utan
påpekar att överskottet
är för litet för att återställa balanskravet för 2016
där underskottet var
drygt 2,3 miljoner kronor.
”Om 2016 års balanskravsresultat inte åter-
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ÖVRIGT

AA – möte: kl 19–20. Dr
Sterns Gatan 4, källaren.
PRO Sölvesborg teatergrupp: kl 13–15.30. Sternska villan V storgatan 20.

Analysen av delårsrapporten bygger på den re-

”vi ser vikten av att upp-

rättade åtgärdsplaner
följs upp och fullföljs,
samt att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden vid behov vidtar
ytterligare åtgärder för
att få en ekonomi i balans”, heter det.
roger bing

Ungdomar
triggar hund

Kalendern

ställs år 2017 rekommenderar vi direktionen
att tydligt beskriva hur
detta ska ske framåt i
2017 års årsredovisning”, står det i utlåtandet.

visionsrapporten som
gjorts av revisionsfirman
PWC.
De uttrycker oro för det
ekonomiska utfallet och
anser att resultatet är
svagt. Man pekar speciellt på utbildningsverksamhetens negativa ekonomiska utveckling och
lyfter fram vikten av att
den framtagna åtgärdsplanen följs.

Towe olSSon

SölveSborg. Flera ungdomar har polisanmälts för att de ofredar
en man och hans hund
på Falkviksvägen. Ungdomarna går in på mannens tomt där de skäller. Efter tre kvällar
utan lugn har mannen
tröttnat på skallet från
ungdomarna och vänt
sig till polisen.

Revisorer kräver
hårdare tag om
förbundspengar
Visst ser det bättre ut för
kommunalförbundet. Det
anser revisionen, men
den är fortfarande orolig
för det ekonomiska läget.
Något som framgår av
utlåtandet kring delårsrapporten.

SölveSborg. Strax före
klockan sju på söndagsmorgonen larmades
polis, ambulans och
räddningstjänst till en
singelolycka på Hultavägen i Sölvesborg. Föraren hade tappat kontrollen över bilen, kört
in ett elskåp och fortsatt ut på en äng.
– Det var en ung person, en 14-årig pojke,
som hade lånat föräldrarnas bil, säger Åsa
Emanuelsson, pressinformatör på polisens
ledningscentral.
Enligt polis och räddningstjänst klarade sig
pojken utan skador.
Elskåpet blev förstört
i krocken och ägaren
kallades dit för att åtgärda skadorna.

Bordtennis PRO Sölvesborg: kl 15.30–17.30.
Bokelundskolan.
Sölvesborgs körsällskap är en av deltagarna i Körkalaset. I lördags sjöng de på Stortorget.
Foto: Lena ehring

Körerna sjunger upp inför
sin stora avslutning
Nio körer gjorde sina röster
hörda.
Senare i veckan bjuder de
på en stämningsfull final.
SölveSborg. Mitt under
Kulturkalaset tog Sölvesborgs körsällskap ton och
underhöll på Stortorget.
De inledde med låten
”Mitt hjärta bor i en liten

stad” och värmde upp publiken i höstrusket.

Arrangemanget, där även

åtta andra körer deltar,
kallar de Körkalas.
– Vi vill slå ett slag för
körverksamheten, säger
körledare Nils Wallnäs.
Under lördagen och söndagen sjöng totalt nio kö-

rer på olika platser i Sölvesborg. Förutom Stortorget höll de till i Konsthallen, församlingshemmet,
Musicum och tingshuset.
På fredag avslutas allt
med en kalaskonsert där
tolv körer framträder i
Slottslängorna.
Towe olSSon

Datautbildning: kl 10–12
och kl 14-16. Siretorps
bygdegård.
MOTION

PRO Sölvesborg stavgång:
kl 09.30–11. Bokelundskolans pakering.
PRO Sölvesborg hälsoskola: kl 06.30–07.30.
Innefotboll. Furulundskolan idrottshall, Sölvesborg.
Gympa: kl 17.30–18.30.
Siretorps bygdegård.
FÖRELÄSNINGAR

Hur mår våra träd?:
kl 18.30–20.30. Peter
Bryngelsson ägare till Årets
Trädgård 2016 berättar.
Församlingshemmet,
Sölvesborg.

Sölvesborg Artikeln publicerades 16 november 2017

 

AA

23 november är det informationsmöte klockan 18.30 på polishuset i
Kristianstad för intresserade av volontärsarbete, och som fyllt 18 år.
I nuläget har polisen i område Syd inte så många polisvolontärer från just
Sölvesborg.

ERBJUDANDE!
Fri tillgång till allt på sydostran.se. Endast 1 krona �örsta månaden.
– Vi hamnade lite efter på grund av att när man skulle börja med
polisvolontärer i Blekinge så var det i samma veva som omorganisationen
där vi hamnade i ett nytt polisområde, säger kommunpolis Mats Hadartz.
Därför har man i kommunen hittills fått ta hjälp av volontärer från
exempelvis Osby och Olofström. Framför allt brukar det handla om att vara
med vid när det är Sölvesborgslördag på torget, på Killebom och vid
Sweden Rock.
– Tanken är inte att volontärerna ska ingripa utan att vara våra ögon och
förlängda arm, säger han.
På Killebom är det nattvandring och på torglördag, vid traﬁkkontroller och
inför så kallade "ungdomshelger" handlar det om att stå och dela ut
broschyrer om bland annat langning, rattfylleri och vinterväglag.
– Vid Sweden Rock i somras hade vi ett 30-tal volontärer som rest långväga
och som delade ut information hur man skyddar sig mot ﬁcktjuvar.
Mats Hadartz berättar att många volontärer är intresserade av polisens
arbete och att det i utbildningen ingår moment där de får lära sig vad som
görs i kulisserna till exempel vid rockfestivalen.
ÅSA BORGLIN
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