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Polisvolontären Syd
Tack för ett fint volontärsår 2018!
Det har varit ett härligt volontärsår med många skiftande uppdrag runt
om i regionen. Ett par av uppdragen tycker jag sticker ut och det är
Valborgsfirandet i Lunds stadspark och även Sweden Rock i Blekinge.
Själv hade jag möjligheten att få vara med under en kväll på Sweden
Rock och det var ett härligt uppdrag med massor av hårdrocksälskande
personer.
Nu i november har vi haft vår rekrytering av nya volontärer till oss och
det ser ljust ut så till våren kommer vi troligen att utbilda ett större antal
nya volontärer.
Polisen i region Syd vill tacka Er alla för ert fina engagemang under de
uppdrag som vi har haft under 2018. Under året har vi passerat 500 uppdrag med råge vilket är riktigt bra och vi inom polisen uppskattar verkligen att ni är med på dessa.
Jag vill önska er alla en fin Jul och ett Gott Nytt År med era nära och kära.
//Richard Hultemark

2 september - AFS demonstrationer
i Malmö och Lund
Nu i valtider har det dagligen varit olika manifestationer för alla partier runt om i regionen.
I söndags den 2 september var det, det nya
partiet AFS (Alternativ för Sverige), en utbrytargrupp från SD, som hade sina två demonstrationer dels i Malmö och sen i Lund.
Det är många som har synpunkter på detta
partiet och i Malmö samlades det ca 700 personer inför deras torgmöte och i Lund ca 400.
Vi hade denna dagen en stor hjälp av våra
volontärer som informerade om händelsen då
många var nyfikna.
Under dagen både i Malmö och Lund så var
det Jonas Lander, POMA, som var ansvarig.
Tack till er alla som var med på detta uppdraget.
//Richard Hultemark

8 september - NGBG i Malmö
I Malmö hölls under helgen den 8-9 september
en större gatumusikfestval på Norra Grängesbergsgatan, en gata med mycket verksamhet
av olika slag.
Detta var tredje året i rad för NGBG och gatufesten bara växer för varje år.
Under lördagen hade vi våra engagerade volontärer med oss. De rörde sig i området och
förevisade en polisbil, vilket var mycket uppskattat.
Dagen inleddes med att Berit hade gjort pastasallad till alla vilket verkligen uppskattades.
Sedan hade Suzanne gjort en tårta formad
som ett polisemblem, ett rent konstverk. Kändes svårt att skära i tårtan men alla lät sig väl
smaka.
Volontärer var på plats under hela dagen, mellan 12-20, och de ansvariga poliserna Jonatan
och Freddy tackar alla för ett mycket gott engagemang, god mat och tårta.
//Richard Hultemark
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8 september - SDs manifestation på Värnhemstorget

Det har varit flera manifestationer runt om i regionen inför valet 2018 som polisen har hanterat.
Den sista större manifestationen där det förväntades vissa störningar var på lördagen
den 8 september då SD samlades på Värnhemstorget i Malmö. Det var en väl tilltagen
polisresurs på plats när Jimmie Åkesson skulle tala och ca 700 personer hade samlats på
torget, men allt gick lugnt till.
Våra duktiga volontärer, som för dagen hade ett kommunikativt uppdrag, besvarade frågor från
människor i området.
//Richard Hultemark

9 september - Valet
Den 9 september var det val i Sverige och en
mängd vallokaler var öppna för detta ändamålet under dagen.
Under dagen hade polisen tillsyn av de olika
vallokalerna och till detta uppdraget hade vi
också med våra engagerade volontärer, som
hjälpe oss att besöka de många lokalerna.
Det blev mycket uppskattat att vi besökte så
många vallokaler i regionen
.
Här kommer ett antal bilder från dagen. Ett
stort tack till Er alla som var med oss!
//Richard Hultemark
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15 september - Brandorama i Helsingborg

Sedan många år tillbaka har de olika blåljusorganisationerna i Helsingborg en gemensam
dag för allmänhetens besök när hösten har
gjort sitt intåg.
Trots blandad kompott i väder med både strålande sol och regn besöktes arrangemanget
på Brandorama av ca 3000 personer. Fyra
poliser tillsammans med fem polisvolontärer
visade upp polisens fordon och delade ut målarhäften och polismemory till barnen.
Höjdpunkterna under dagen var uppvisningar i
hantering av trafikolycka och hjärtstopp, samt
tjänstehund från polisen som visade upp sina
färdigheter.

Vid samtliga uppvisningar var polisens volontärer delaktiga och det med mycket stort engagemang.
//Niklas Rydh
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18 september - Informationskväll om Cocooning i Växjö

Växjö- först i Sverige med Cocooning
Tisdagen den 18 september samlade Scott Goodwin volontärerna i Växjö för en informationskväll.
Roger Karlsson från UC-Syd (Utvecklingscenter Syd) berättade för alla om ett nytt sätt att
förhindra inbrott i bostad och då företrädesvis villor. Det är ett engelsk koncept, därav namnet
Cocooning, och går ut på att man snabbt agerar om det har varit ett villainbrott i området. Enligt
statistik är det hög risk att det blir nya inbrott i villa i grannskapet kort efter det första.
Tanken är nu att man med hjälp av volontärer kommer att informera boende i grannskapet om
att det har varit inbrott i ett av husen nyligen. Med denna metod skärper man uppmärksamheten
och med detta arbetssätt ska förhoppningsvis inbrottsstölderna minska.
Detta kommer att utvärderas av Malmö Universitet så det ska bli verkligt intressant att ta del av
resultatet.
Under kvällen fick alla god information och redan nu är man beredd på att vara med och agera
utifrån denna metoden i Växjö, vilket är ett pilotprojekt i Sverige.
//Richard Hultemark

20 september - Trivselkväll i
Landskrona
Anders Enqvist, ansvarig för våra volontärer
i Landskrona, hade bjudit in till en trivselkväll
den 20 september på polishuset. Det var en
fin uppslutning med nästan 20 volontärer som
kom till denna kväll, där Anders hade ordnat
med korv och bröd för att sedan övergå till gott
fika bröd till kaffet.
Det var som vanligt en fin stämning och vi gick
igenom kommande uppdrag i höst.
//Richar Hultemark
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1 oktober - Trivselkväll hemma hos Janne
Måndagen den 1 oktober var det en härlig
trivslekväll för våra volontärer i Trelleborg.
Janne, som är ansvarig för volontärerna i Trelleborg, bjöd hem alla till sig för en grillkväll.
Janne stod för grillningen och hans fru Pia
hade bakat två härliga tårtor till kaffet.
Det var en riktigt fin kväll som alla uppskattade
mycket. Ett stort tack till Janne och Pia!
//Richard Hultemark

6 oktoer - Medborgardialog i Sjöbo.
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Lördagen den 6 oktober var det medborgardialog i
Sjöbo där kommunpolisen Johan Sandelin med kollega och ett antal volontärer mötte de boende.
De blev många frågor och positiva möten under dagen vilket var riktigt givande.
Johan tackar alla volontärer som var med för en fin
dag tillsammans och för ett riktigt bra utfört uppdrag.
//Richard Hultemark

20 oktober - Fotboll MFF-Hammarby

Lördagen den 20 oktober var det vårt sista fotbollsuppdrag för året på Swedbank stadion i
Malmö. Den här dagen mötte MFF-Hammarby och det var ett stort intresse för matchen då
Hammarby ligger högt upp i tabellen. Ungefär 20.000 biljetter var sålda denna lördagen så det
var en full arena.
Till kommenderingen för dagen var det ca 15 volontärer med under Jannes säkra ledning. Det
var lugnt kring arenan både före och efter match vilket var polisens inriktning.
Tack till Er alla som var med denna dagen!
//Richard Hultemark
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20 oktober - Medborgarmöte i Skurup

Den 20 oktober hade kommunpolisen medborgardialog i Skurup. Det blev ett mycket uppskattat
inslag när kommunpolisen och polisens volontärer tillsammans mötte invånarna i Skurup.
Det blev också mycket intressant för de yngre Skurupsborna att få kika in i polisbilen som verkligen
uppskattades.
Tack till er som var med denna givande dag!
//Richard Hultemark

30 oktober och 1 november
- Blåljusövning i Sölvesborg
Under månadsskiftet oktober-november samövade polis med räddningstjänst, akutsjukvård och kommunens krisorganisation i Sölvesborg.
Under två intensiva övningsdagar har ett drygt
sextiotal frivilliga ställt upp som figuranter i olika
roller vilket gjort övningarna mycket givande
för alla som övat.
Övningsscenariot har varit att en person skadat
flera elever och personal på en skola.
Räddningstjänsten och ambulansbesättningarna har evakuerat och vårdat skadade samtidigt som polisen sökt efter gärningsman samt
skapat skydd för offer och arbetande personal.
Kommunens POSOM-grupp har arbetat med
att stötta behövande offer och vittnen med
trygghetsskapande samtal.
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Övningen har gett oss många erfarenheter och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla vårt
arbete för att ännu bättre kunna hantera liknande händelser i framtiden.
Ett särskilt tack till alla frivilliga och polisens volontärer som gjort dagarna möjliga!
//Mats Hadartz
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7-8 november - Höstens föredrag för
volontärer
Under två kvällar i höst har Alexandra Gonzalves-Alm och Susanne Gosenius berättat för våra
volontärer om sin respektive verksamhet.
Alexandra arbetar som polis på Rosengård i Malmö,
men arbetar även med SVT där hon har gjort en
egen TV serie som heter Lilla Polisskolan som är
verkligen riktigt bra. Det var medryckande och kul
att höra om hennes berättelser om hur uppskattat
detta programmet är bland barn och vilken glädje
det sprider.
Sussane Gosenius arbetar som samordnare på
BOPS (Brottsoffer och person-skydd) vid polisen
region Syd. Hon berättar om sin verksamhet och
hur den arbetar och avslutar sitt föredrag med ett
tungt autentiskt fall.
Händelsen berör ett familjedrama där pappan tar
livet av sin fru inför de små barnen på en öppen
plats i Malmö. Det var helt tyst i salen när Susanne
visade bilderna från denna händelse och alla var
klart tagna av det.
Tyvärr är detta inte helt ovanligt i vårt samhälle utan
sker några gånger per år.
Tack till Er båda för att ni var med och gav oss en
så bra bild av er verksamhet.
//Richard Hultemark

25 november - Tomten på besök vid Råå julmarknad
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Den 25/11 var det ett trevligt volontärsuppdrag i Råå på julmarknaden där. Många kom fram och pratade
med våra volontärer om både stort och smått så det var flera positiva möten under dagen.
Även Tomten kom och träffade våra volontärer!
//Niklas Rydh

8 december - Julhandel i Malmö City

Lördagen den 8 december var Pierre Douhan,
kommunpolis i POMA, ansvarig för dagens volontärsuppdrag i Malmö.
Mot bakgrund av att det var en lördag, bara ett par
veckor innan jul och mycket folk i City så samlades
15 volontärer på RCM i Malmö för att vara med på
dagens uppdrag. Efter genomgång i hörsalen så
begav sig alla ut i City för att möta Malmöborna.
Det var många positiva möten och det blev
många frågor under eftermiddagen.
Efter ett väl genomfört uppdrag samlades alla
igen för att avsluta dagen med en gemensam
julfika med pepparkakor och julmust.
Pierre tackade alla för dagens uppdrag som blev
väldigt uppskattat!
//Richard Hultemark
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10-16 december Musikhjälpen i Lund
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som
varit involverade under Musikhjälpen i Lund 2018!
Årets tema har som bekant varit ”Allas rätt att fungera
olika”. Tre programledare har stängts in i en bur
under 144 timmar och under tiden haft 100-tals
artister som tillsammans under denna vecka har
samlat in ofattbara 50 550 204 kronor till förmån
för människor med olika typer av funktionshinder.
Jag har varje morgon träffat produktionsansvariga,
arrangör och ordningsvakter som arbetat dygnet
runt på Stortorget i Lund. Detta är 11:e året som
man kör och detta är första året som man är i Lund.
Jag har fått uppdraget att framföra ett stort tack till
alla er som har varit på Stortorget under veckan.
Vi har blivit överösta med beröm från arrangören
då vi alltid funnits tillgängliga, haft ett proffsigt bemötande och mött alla med ett stort leende.
Trots stor publikströmning så har vi förebyggt större ordningsstörningar och mig veterligen så har vi inte
haft någon anmälan nere på plats i samband med arrangemanget.
Wiktor och Amanda, stort tack för att ni följde med denna vecka, ni har varit till stor hjälp och hoppas att
ni även fått ut någonting av det.
Carin, tacka alla ryttare som var på plats här i måndags och tisdags, det är alltid uppskattat att ha er i Lund!
Hultemark, alla volontärer på plats gjorde ett kanonjobb och bidrog till ökad trygghet och var till stor hjälp
när det drog på med folk, hälsa de gärna det.
Med vänlig hälsning //Insatschef Gustaf Persson
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