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Polisvolontären Syd
Sommar 2018
Det har varit en riktigt givande vårsäsong för vår volontärverksamhet med
en bra ny utbildning och flera givande uppdrag.
Ett par uppdrag som sticker ut är Valborg i Lund och Lundakarnevalen.
Under Lundakarnevalen var det enormt mycket folk i stan. Beräknat var det
ca 400.000 människor som besökte Lund dessa dagar.
Ett stort tack till Er alla för att ni är med på så många uppdrag. Vi uppskattar
det verkligen och tycker det är riktigt kul att jobba med er.
Jag önskar Er alla med familjer en riktigt fin sommar med en härlig ledighet!
//Richard Hultemark

24 mars - Första Malmöuppdraget för nya volontärer

I mars utbildade vi nya volontärer och inte mindre än 20 till POMA, vilket är glädjande. De avslutade sin utbildning den 22 mars och lördagen därpå var de på sitt första uppdrag i Malmö City.
Jonas Lander, samordnare för volontärerna i POMA, var ansvarig för dagen. De blev en mjukstart
med praktiskt hantering av RAKEL och sedan befinna sig på olika platser i Malmö City under dagen.
De var alla nöjda och hade många positiva möten med Malmöborna. //Richard Hultemark

Jenny slutar inom polisen.
Vi har under en tid haft förmånen att ha två riktigt engagerade
och härliga kollegor i Ystad som har hand om volontärerna och
det är Heidi och Jenny.
Tyvärr för oss så har Jenny beslutat att lämna polisen för ett
annat arbete. Jenny går till Skåneidrotten där hon ska arbeta
med ungdomar.
Tack för din tid hos oss och vi har verkligen uppskattat ditt
arbete och dig. Vi kommer att sakna dig mycket och samtidigt
önskar vi dig verkligen lycka till med din nya tjänst. För er som
inte vet så är det Jenny till vänster och Heidi till höger på liten bild. //Richard Hultemark

1 april - Nya volontärer på fotbollspremiär i Trelleborg

Ikväll var det allsvensk fotbollspremiär i
Trelleborg! Det var också premiär för en del
av våra nyutbildade volontärer att ta sig an sitt
första uppdrag. Vinden bet i kinderna och kylan smög sig in genom kläderna på de flesta
av oss, oavsett hur många lager ull och bomull
vi hade på oss.
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I pausen värmde vi oss med kaffe och hembakad äpplekaka☺. Tack för den, den
var super god!
Som vanligt skötte sig polisvolontärerna utmärkt. Allt gick inte riktigt som de
flesta av oss ville. Skånepågarna förlorade och ljudet av Göteborgarnas segersång steg på bortaläktaren. Nu ser vi fram emot varmare temperaturer
och hoppas på fint väder vid vårt nästa uppdrag som är valborgsfirandet i
Lunds stadspark. Trevlig kväll önskar volontärsamordnarna i Ystad.
//Text och bilder hämtade från Polisen Österlen på Facebook
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4-5 maj - Bonnamarknaden i
Staffanstorp
Bonnamarknaden i Staffanstorp är den stora händelsen i stan då mer eller mindre alla
i orten kommer dit. Det är musik, tivoli, matstånd och mycket annat denna helg som gör
att Centrum fylls.
Under dagarna var det ett härligt väder och
mycket folk i Centrum. Kommunpolis Christer
Stålhandske hade med sig ett antal volontärer
för synlighet och positiva möten.
Volontärerna var mycket uppskattade och
många besökare stannade upp och ville prata.
Christer hälsar och tackar alla volontärer som
var med under helgen.
//Richard Hultemark

7 april - Utbildning av nya volontärer till POSÖG

Under vintern har vi haft en rekrytering av nya volontärer till polisområde Sydöstra Götaland,
POSÖG. Efter samtal med de sökande hälsades 11 personer välkomna till utbildningen under en
heldag i Växjö lördagen den 7 april.
Det blev en intensiv dag med information/utbildning i organisation, RAKEL, juridik, sekretess
samt volontärens roll. Men en fin dag tillsammans med Scott Goodwin och Lisa Lundmark-Koblanch som var värdar på polishuset i Växjö. Efter dagen är alla godkända som volontärer och
vi hälsar dem varmt välkomna till oss i region Syd.
//Richard Hultemark
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8 april - Fotboll i Helsingborg
Söndagen den 8 april var det dags för
första matchen i fotboll i Helsingborg
mellan HIF-Öster.
Det var många som kom för att se
årets första hemmamatch i Helsingborg och stämningen var på topp.
Den här dagen var även ett antal
volontärer med, som gjorde ett uppskattat arbete på platsen under ledning av Niklas Rydh. Då det nyligen
varit en utbildning av nya volontärer till polisområde Nordvästra Skåne, PONV, så var det flera
av volontärerna som gjorde sitt första uppdrag denna söndag.
Allt gick bra och det blev uppskattat både bland besökare och volontärer. //Richard Hultemark

9 april - Allsvenskan MFF-AIK i Malmö

Måndagen den 9 april var det årets premiär i Allsvenskan för MFF på hemmaplan och ett möte
mellan MFF och gästande AIK.
Stadion var helt slutsåld med många hemmasupportrar men också många från Stockholm som
kom ner till Malmö för att heja på sitt AIK.
Matchen var bedömd som en särskild händelse vilket gjorde att det var det en extra bemanning
med att antal poliser ur SPT-konceptet (Särskild polistaktik)
Vi hade även våra volontärer till hjälp den här kvällen. Volontärernas kontakt med allmänheten både
före och efter match är mycket uppskattad, både av poliser och allmänhet.
Eftersom det nyligen varit en utbildning av nya volontärer så var det många av dem som tog
chansen att vara med vid matchen som sitt första uppdrag. Vilket är kul.
Kvällen avlöpte bra förutom att ett bråk mellan olika grupper av MFF supportrar efter matchen
skapade en del oro en stund. Detta lugnade snart ner sig och vi summerar uppdraget som en
bra kväll tillsammans med våra alltid så engagerade volontärer.
//Richard Hultemark
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11 och 23 april - Två kvällar med E-G
Under två kvällar i april har vi haft föredrag
för våra volontärer och det var information om
polisens roll i det kommande valet 2018, en
personlig reflektion av Ewa-Gun Westford.
Vår egen E-G är en känd informatör inom och
utanför polisen. Hon syns och hörs mycket i
media och på platser där det händer.
E-G pratade inför 120 volontärer de två kvällarna, om sina reflektioner över att vara ung
kvinnlig polis på 70-talet och allt hon har upplevt som polis. E-G har en otroligt härlig förmåga att blanda roliga händelser med djupt
allvar och får alla till att vara delaktiga under
kvällen.
E-G fick stort jubel efter sina ”föreställningar”,
i värsta konsertklass, alla var verkligen tagna
och uppskattade kvällarna.
Tack för att du tog dig tid att komma till oss
E-G och ett stort tack för två fina kvällar!
//Richard Hultemark

30 april - Valborg i Lund 2018
Det är en lång tradition att ungdomar och
studenter samlas i Stadsparken i Lund för att
festa den 30 april, dvs Valborg, så även detta
året.
Polisen och kommunen planerade för att det
skulle komma ca 30.000 ungdomar vilket det
också gjorde. Redan tidigt på morgonen fylldes
platsen framför scenen av festande ungdomar.
En stor poliskommendering var igång och till
detta hade vi även cirka 80 volontärer med oss.
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Vid utsättningen på Högevallsbadet fick alla information om
vad som förväntades under dagen.
Där blev det även en speciell stund för Fredrik Svennergren
från POSVG som slutar inom polisen och går till annan tjänst.
Han avtackades för sitt stora engagemang och för sina fina
insatser i volontärverksamheten, av volontärerna från ett par
olika områden. Det blev present, blommor och ett stort kramkalas innan alla gick till respektive grupper.
Under förmiddagen fick några volontärer tips om att det skulle
ske ett bråk under dagen, vilket de överlämnade till ansvariga
poliser. Det fanns riktighet i tipset och efter spaning så anträffades ett gäng som omhändertogs och kördes iväg från
platsen. Inget större i övrigt skedde under dagen. Bra jobbat
alla!!!!!
Volontärerna hjälptes åt att dela ut vatten och hjälpa ungdomar som hade fått för mycket av annat under dagen. Det blev
en lugn och trevlig Valborgsfest i Lund.
Avslutningsvis tackade kommenderingschefen Patrik Isacsson
alla volontärer för ett härligt arbete under dagen, ett arbete
som han och ledningen verkligen uppskattade.
Tack alla volontärer och poliser för en fin dag tillsammans.
//Richard Hultemark
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12 maj - Pride i Växjö
Härlig dag i Växjö idag. Varmt, glatt och fin stämning under Prideparaden. Jag gick mitt första
pass som volontär med ett trevligt gäng mer vana volontärer och glada poliser och polisaspiranter.
Nere i Linnéparken stod polisbilen vackert färgkoordinerat.
Dagens prestation: fick en stressad och mindre glad busschaufför att le stort och vinka.//Piia

15 maj - Fotboll BOIS-Landskrona
Här kommer lite bilder från derbymatchen mellan Landskrona BOIS-Helsingborgs IF den 15 maj.
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16 maj - Övning med polisens narkotikahundar
Onsdagen den 16 maj kom 15 polisvolontärer till Båstad för att hjälpa polisens specialsökshundgrupp i region syd. Volontärerna skulle bistå med att vara figuranter enligt nedan koncept.
Polisens specialsökshundgrupp innefattar 10 st vapen/narkotika/sedelhundar som är av olika
raser, mest spaniels och labradorer. Sedan några år tillbaka så tränar denna grupp på att få
hundarna att markera mot en människa om har narkotika på sig, oftast i kläderna. Detta är trevlig
dressyrform med snälla hundar som markerar ”passivt” med nospåläggning på aktuell punkt.
Kl 13.00 samlades alla på Båstad polisstation där volontärerna fick lite info om gruppen och
hundarna samt dagens övning. Efter lite kaffe och kakor begav sig volontärerna ut i högsommarvärmen och besatte tre olika grönområden där de slog sig ner i gräset eller bord och bänkar.
Någon eller några i var grupp hade lite narkotika i någon ficka, BH, strumpa eller i handen. 6
hundar kom förbi var och en grupp och när alla var nöjda gjordes förflyttning till ny plats och i
andra konstellationer.
Några hundar är rutinerade medan några är nybörjare på denna disciplin men övningarna gick
överlag utmärkt.
Vi hundförare är väldigt glada och tacksamma för volontärernas engagemang och glädje och de
gör stor skillnad i våra hundars utveckling. Hundarna ska aldrig ”känna” figuranterna så biträdet av
volontärer är ett ovärderligt bidrag för oss.
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Runt 16:00 rundade vi av dagen och tackade för hjälpen. Därefter åkte vi hundförare till Torekovs
hamn för att låta hundarna bada vid bryggorna.
Den som vill kan se några sök från aktuell dag samt hur hundarna hoppade från bryggan via
appen ”Instagram”. Sök på ”polisen_specialsokshund_syd” så finns där en massa filmklipp och
foto från träning, jobb och fritid på våra hundar mm.
På återseende! //Jonas Eriksson, Instruktör, Specialsökshundgruppen i region syd

18-20 maj - Lundakarnevalen 2018
Karnevalen i Lund är den absolut största händelsen
som sker i Lund och det inträffar vart 4 år. Det är studenterna som under tre dagar arrangerar spex, konserter, Karnevalståg och mycket annat.
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Man räknar med att ca 400.000 människor besöker evenemanget under dessa dagarna. Det är
en lugn tillställning med riktigt mycket besökare och Lundaborna går man ur huse för att vara
med.
Karnevalståget som i år hade 42 olika delar gick runt i hela Lund så att alla kunde se dem. I
täten för detta tåget gick bitr polisområdeschefen Lotta Göransson tillsammans med insatschef
Fredrik Wahlöö, som traditionen bjuder. En riktig folkfest med mycket glädje.!!!!!!!!

Polisen hade en väl tilltagen insats för detta
och även 80 volontärer var med under helgen.
Det var först en genomgång på polishuset där
insatschefen fördelade uppgifter till alla och
de fick olika sektorer att vara i tillsammans
med poliserna.
På söndagen kom vår bitr regionpolischef Jarl
Holmström och mötte poliser och tog även en
pratstund med ett antal volontärer, vilket verkligen uppskattades.
Det var en lugn karneval med mycket folk och
våra volontärer gjorde en fin insats tillsammans med alla poliser som var på plats.
//Richard Hultemark

Kommenderingsledningens tack på Intrapolis:
- Ett stort TACK till alla poliser, civilanställda och våra värdefulla volontärer som deltagit i denna vädermässigt heta kommendering. Hela genomförandet har fungerat till hundra procent och
vi kunde också från kommenderingen biträda vid ett mycket grovt brott under lördagen, säger
kommenderingschef P-O Söyseth.
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26 maj - Cruising i Hässleholm
Den 26 maj var det dags för den årliga Cruisingen i Hässleholm. Evenemanget inleds
med det så kallade Power Meet, en bilutställning på Hässleholmsgården arrangerad av
American car club Sweden i samarbete med
den lokala Eagles car club har tyngdpunkt på
amerikanska bilar från 50-70 tal. Efter utställningen ger sig bilarna i kortege av på en runda
runt centrum, med amerikansk rockmusik på
full volym. Dagen avslutas med livemusik och
fest i klubbens stuga i Stoby.
Det var en härlig stämning och mycket folk
som var i centrum för att se detta. Till hjälp
under dagen fanns poliser men även polisens
volontärer. //Richard Hultemark

29 maj – Figuranter med rytteriet.
Vi var två volontärer som deltog i ett räddningsuppdrag. Vi spelade två äldre bröder som anmäldes försvunna efter sin sedvanliga kvällspromenad. Larmet gick vid 9-tiden och då förmodades
vi ha varit försvunna i mer än 12 timmar.
En stor insats drogs igång, med hundar, hästar och helikopter, för att hitta oss. Efter ca 2½
timme hörde vi helikoptern närma sig och man
hittade vår bil.
Snart fick hundarna upp vårt spår, men tyvärr
gjorde det varma och torra vädret att hundarna
hade svårt att följa våra spår och övningen fick
avbrytas ca 14.30 utan att vi hittats. Rytteriet
hade då ridit på skogsvägen i närheten av vår
position och ropat våra namn flera ggr, men vi
hörde dem inte p g a bullret från helikoptern.
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Förhoppningsvis blev det ändå en bra samverkansövning för polisen, vi volontärer fick en
bra inblick i hur resurskrävande och svårt det
är att söka efter försvunna personer.
Det var en trevlig dag i skogen med sol, trevligt
sällskap och mycket fågelsång. På minuskontot står några fästing- och myggbett till minne
av dagen. //Thomas Göransson

30 maj - Övning Husaren
Onsdagen 30 maj gick övningen Husaren av
stapeln på Sib:en i Revinge där insatsstyrka
syd var ansvariga för genomförandet. Syftet
med denna övning var att få möjlighet att samöva olika scenarion tillsammans med nationella insatsstyrkan, räddningstjänsten och
ambulansen.
Övningen grundar sig på de terrorhändelser
som sker runt omkring oss i världen, att samöva polisens insatsförmåga men att även räddningstjänsten ska lära sig att jobba i en ny miljö som är lite mer osäker mot vad de är vana
att arbeta i.
Till övningen hade 70 volontärer från hela regionen anslutit för att göra övningen mer realistisk. Då denna övning var den första av sitt
slag i Sverige, ville många se vad som hände,
även observatörer från andra länder fanns på
plats och följde händelseutvecklingen med
stort intresse.
Det blev en lång dag där solen och värmen
gjorde sig påmind, det krävdes mycket vatten
och tålamod.
Volontärerna kämpade på bra och övningsledningen var väldigt tacksamma för att volontärerna på bästa sätt bidragit till att ge de
poliser, brandmän och ambulanssjukvårdare
som övningen var till för, de bästa möjligheter
att kunna öva och öka sina kunskaper i dessa
situationer.
//Jonas Lander, volontäransvarig POMA
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Och till sist några ord från en tidigare volontärsamordnare

Hej!
Jag ville bara passa på att skriva några rader för att ”knyta ihop säcken”.
Tack alla för att jag fått vara en del av polisvolontärerna!
Jag har sagt det innan men det kan inte sägas/skrivas nog med gånger: ni gör ett fantastiskt
arbete. Mer engagerande och arbetsvilliga människor är svårt att finna.
Flera av er reser långa sträckor för att frivilligt ställa upp och hjälpa oss poliser och allmänheten.
FANTASTISKA!!!
Lycka till med framtida uppdrag!
Vi syns kanske i framtiden.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Svennergren
Fd. Volontärsamordnare POSVG.
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