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Polisvolontären Syd
Ny spännande vår i region Syd
Vi är nu klara med vår rekrytering av nya volontärer till fyra av våra fem
polisområden. Intresset för platserna har varit bra vilket vi verkligen tycker
är otroligt kul.
Rekryteringen har resulterat i att vi under mars månad har utbildat inte
mindre än 110 nya volontärer till POMA, POSS, PONV och POSVG. Under
våren börjar en rekrytering i POSÖG och för dessa nya volontärrekryter är
utbildningen planerad i maj månad.
Det är ett härligt och uppskattat tillskott och alla ni nya ska känna er varmt
välkomna till vår verksamhet!
Vi ser nu fram emot ljusare och varmare tider och med detta så kommer
det fler både intressanta och givande uppdrag. Först ut i april är en heldag i Hässleholm där vi är
med vid SPT-utbildningen. Därefter följer bland annat olika fotbollsuppdrag, Valborg i Lund och
Sweden Rock i Sölvesborg.
Välkomna och teckna er på alla de uppdrag vi har framför oss och än en gång vill jag säga att det
är mycket uppskattat att ni är med oss i vårt arbete!
//Richard Hultemark

December 2016 - Julmingel
Under december arrangerades julmingel på
olika platser i regionen med våra ansvariga
poliser och volontärer. Både välbesökta och
uppskattade tillställningar där man under
fin stämning och god fika gått igenom hur
2016 varit.
Tack alla för ert härliga engagemang under
2016 och vi blickar fram mot ett spännande
2017 tillsammans. //Richard Hultemark

26-30 december - Lundaspelen Handboll
2-5 januari
- Lundaspelen Basket
För 39:de året i rad anordnades Lundaspelen i handboll och basket.
Först ut var handbollen som är världens största inomhusturnering inom sporten. Det är en
tävling som växer hela tiden och i år var där nytt rekord. 680 anmälda lag från 14 nationer! Stora
delar av Europa var representerat samt Tel Aviv och Hong Kong.
Om man jämför med
för tio år sedan så
krävdes då logi på fem
skolor och matsal på
en. I år behövdes logi
på 22 skolor och mat
serverades på 12 av
dem.
Detta betyder också
att spelhallarna som
behövde användas var
fler. Hela 32 stycken!
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Från Bara i söder tog vi oss bland annat till Lomma, Lödde, Eslöv, Harlösa, Veberöd och allt
däremellan.
Organiserat kaos i Staffanstorp. En av de roligaste hallarna att titta till är i Staffanstorp där
man körde ”Mini”. Här spelar de yngsta deltagarna på mindre planer och kortare tid.
Det är en organiserad kaos av 100-tals knattar som ska spela, leka, fika och hitta sina föräldrar.
Garanterat den kiosk som säljer mest godis på hela veckan och den hall där det går vildast till.
Aldrig har jag sett så mycket näsblod på ett och samma ställe!

Första veckan på året var det sedan dags för Basketen som är mycket mindre än handbollen.
Här lyckades man hålla sig till hallar och skolor i Lunds stad. Man var i år tyvärr 40 lag mindre
än tidigare år pga att dagarna ligger på en arbetsvecka.
Men man lyckades ändå hålla liv i Lunda stad och sista kvällen bjöds det på ”Lundaspelen
Superstars” som innebar bland annat dunktävling och skicklighetstävlan. Många duktiga
ungdomar visade upp sina talanger.
Tack till alla inblandade för två roliga veckor som avslutade 2016 och påbörjade 2017

// Sara POSS

29 december - Johanna på språng!
Artikel hämtad från IntraPolis

Johanna Gren från Helsingborg är en av våra duktiga
polisvolontärer i PO nordvästra Skåne.
Tillsammans med polisen hjälper hon till vid exempelvis
stora evenemang eller arbetar brottsförebyggande i
det omfattande volontärsprogram som polisen bedriver
tillsammans med engagerad allmänhet. Till vardags läser
hon socialpsykiatrisk linje på Yrkeshögskolan i Eslöv.
Men Johanna är inte bara en flitig polisvolontär; hon
springer så fort hon får möjlighet och det är ingen korta
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sträckor heller. På en vecka kan det handla om två till fyra maratonsträckor (!) En maratonsträcka
är alltså 42 kilometer. För några år sedan började löpintresset.
- Egentligen har jag aldrig tyckt om att springa men både min pappa och mamma är flitiga
maratonlöpare. Så jag provade för tre år sedan med en halvmara och sedan har det bara
fortsatt. 2014 sprang jag den första helmaran i Rom, säger Johanna Gren.
Dagen före julafton blev hon, med sina 24 år, Sveriges yngsta löpare som avverkat 100 maraton
och för detta fick hon ett diplom.
- Det var lite överraskande faktiskt att jag skulle nå 100 maraton redan under 2016 men under
detta år har jag varit med på fler maratonlopp än vad jag hade planerat. Bara i år har jag
sprungit 92 lopp.
De flesta lopp Johanna Gren deltar i är i Danmark. Orsaken är att danskarna arrangerar betydligt
fler lopp och så är det förstås närheten till grannlandet.
- Loppen är faktiskt inte så jobbiga. Istället är det allt kring arrangemangen som resor och
biljettbeställning som tar energi. Att åka till Stockholm och andra delar av Sverige tar lång tid så
det blir naturligt att jag springer mycket i Danmark, berättar Johanna Gren.
Men frågan är vad det är som driver henne att springa dessa sträckor.
- Det ger en kick att faktiskt veta att jag fixar ett maraton och dessutom blir jag väldigt pigg. Jag
arbetade på en förskola tidigare och då lekte jag med barnen så att de nästan blev trötta, säger
Johanna Gren med ett skratt.
Hon deltar inte i loppen på tid utan springer utan att tävla. Inte heller representerar hon någon
klubb utan deltar helt privat. Något EM, VM eller OS är inte aktuellt utan nästa mål är snarare
en så kallad Ultra-tävling.
- Då är sträckan 161, 8 kilometer. Det går ett lopp i Berlin nästa år och längden motsvarar hela
den gamla Berlinmuren. Det hade varit väldigt fräckt, säger Johanna Gren med något drömskt
i blicken. //Richard Glantz

19 januari - Figuranter vid insatsstyrkans slutövning

Den 19 januari hade insatsstyrkan Syd en slutövning för grundutbildningen till nya operatörer.
För att göra övningen så verklighetstrogen som möjligt behövs figuranter och här ställer ofta
våra polisvolontärer upp. Så tidigt på morgonen samlades 15 förväntansfulla volontärer för att
få sina ”roller” tilldelade. Peter från insatsstyrkan mötte upp oss vid lokalen som de hade lånat
i Kristianstad och gick igenom vad som skulle ske under dagen.
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Övningen gick ut på PDV (Pågående Dödligt Våld) där några
gärningsmän hade tagit sig in på ett kontor för att där skapa så
mycket oreda som möjligt. Gärningsmännen tog även gisslan.
Det var många tuffa moment som gick i hög hastighet för att
lösa uppgiften och det var bitvis riktigt mycket väsen och larm i
lokalen. Figuranterna blev både rädda, chockade och skadade
vilket de nya operatörerna fick hantera på bästa sätt.
Det var en givande övning för alla parter och både Kent och
Peter tackar alla inblandade volontärer för att de kunde vara med
under dagen, deras engagemang betyder mycket för energin i
övningarna. //Richard Hultemark

4 februari - Trygghetsvandring i Malmö
Den 4 februari var Mikaela ansvarig för dagens trygghetsvandring i Malmö City och inledde
med en genomgång av uppdrag i hörsalen. Det var 10 engagerade volontärer som mötte upp
för att möta malmöborna under denna lördagseftermiddag och stämningen var som vanligt
varm i gruppen.
Det var många positiva möten i Malmö City, från Centralen till Triangeln, och det var många som
stannade upp för att prata med både poliser och volontärer. En riktigt givande lördag med bra
synlighet i Malmö City. //Richard Hultemark
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16 februari - Figurantuppdrag med ordningsgruppen i Malmö
Den 16 februari hade ordningsgruppen i PO Malmö en utbildning för ny polispersonal. NilsMagnus, som var instruktör för utbildningen, hade önskat att volontärer skulle vara med som
figuranter för att det skulle ge bra energi till övningen.
En handfull volontärer kunde vara med vid det här uppdraget. De fick en bra inblick i polisernas
övning och en både givande och intressant dag.
Tack till er som kunde vara med! Ert deltagande uppskattades verkligen av ordningsgruppens
instruktörer. //Richard Hultemark

22 februari - Sara fick LPSIK-stipendium
Artikel hämtad från IntraPolis

Volontären Sara Plahn fick ta emot LPSIK:s
stipendium vid föreningens årsmöte.
Lunds Polismäns Skytte- och idrottsklubb (LPSIK)
delar varje år ut ett stipendium till någon som
anses ha gjort en god samhällsinsats. Det har
varit en medarbetare på socialförvaltningen i Lund,
Lundapolisens facebook-sida osv.
I år var det Sara Plahn som fick stipendiet för sina
insatser som volontär i Lund.
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Motivering:
”Sara har under flera år ihärdigt ställt upp som volontär hos polisen i Lund. Under 2016 ställde
hon upp på hela 89 volontärsuppdrag och har därigenom bidragit till att sprida trygghet och
förebygga brott. Utöver detta har hon en varm personlighet och sätter guldkant på tillvaron för
såväl poliser som för andra volontärer. Saras engagemang som polisvolontär är något utöver
det vanliga.”
- Det är jättekul att kunna ge Sara årets stipendium. Hon har varit med länge och bidrar till den
goda volontärskultur vi har i Lund. Hon är mycket väl värd denna uppmärksamhet, säger Patrik
Isacsson, ordförande i LPSIK.
Kriterier:
Stipendiet kan utdelas till person, medlem eller icke medlem, som under verksamhetsåret gjort
en god samhällsinsats utöver det vanliga. Priset består av ett inramat diplom och 1 000 kronor.

//Ingrid Karlsson

22 februari - Idolvinnaren Liam i Landskrona
Den 22 februari besökte Sveriges nyaste Idol Landskrona. Liam Cacatian Thomassen, från
Göteborg och vinnare av Idol 2016, höll en konsert i Landskrona Idrottshall och PO nordvästra
Skåne passade på att möta ungdomarna med våra volontärer till hjälp.
- Det var riktigt trevligt och en god stämning bland publiken, rapporterar volontärerna Kristina,
Anna-Lena, Mats och Sven. //Merima Lulic

8 mars - Figuranter till övningar med
ordningsgruppen i Malmö
Den 8 mars övade ordningsgruppen i Malmö olika
scenarier i en tom lokal vid sjukhuset i Malmö.
Ca 20 volontärer var med som figuranter för att det
skulle bli en så verklighetstrogen övning som möjligt.
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Instruktören Nils-Magnus
hade en bra genomgång
och stämningen var hög
och förväntansfull under
dagen.
Irene fick dagen till ära
spela med som polis så
det var kanske lite extra
spännande för henne.
Övningarna gick bra och allt som allt var det en lyckad dag för både
poliser och volontärer.
//Richard Hultemark

Mars - Nya volontärer utbildade till polisen
i region Syd
Under hösten 2016 sökte polisen i region Syd
intresserade till vår volontärverksamhet, och gensvaret
har varit gott. Detta följdes av en intensiv och härlig
period med informationsmöten och personliga möten
med alla de som anmält sitt intresse. Resultatet blev att
det under tre veckor nu i mars utbildades inte mindre
än110 nya polisvolontärer.
Under tre kvällar har alla fått information om
volontärens roll, sekretess, bokningssystem, lag och
rätt, hjärt-lungräddning och slutligen en information
om kommunikationssystemet RAKEL.
Utbildningen har genomförts på två platser i Skåne,
polishuset i Helsingborg och Stadshuset i Malmö.
Sista kvällen för varje kursomgång avslutades med att
alla fick ett diplom på att de avslutat utbildningen.
Alla ska känna sig varmt välkomna till polisen i region Syd och vi ser framemot att ni alla kan
vara med på så många som möjligt av de uppdrag vi planerar.
Under maj månad kommer det
att utbildas volontärer i POSÖG
(polisområde sydöstra Götaland).

//Richard Hultemark
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