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Polisvolontären Syd
Sommaren är här!

Snart är juni slut! En del är redan igång med semestern, andra ser fram 
emot sin. Lediga eller inte så har vi förhoppningsvis många, långa, ljum-
ma sommarkvällar att njuta av.

Våren har bjudit på en rad olika volontärsuppdrag i hela regionen och 
det är många av er som har varit med oss, vilket vi verkligen är tack-
samma för. 

Många uppdrag är planerade i god tid men ibland kommer där upp saker 
med kort varsel. Jag tänker då främst på helgkvällarna i Malmö city, där vi 
har haft kvälls- och nattpass med trygghetskapande insatser. Vi  uppskat-
tar verkligen att så många av er kunde vara med trots kort framförhållning.

Nu under sommaren har vi lagt ut flera nya uppdrag i portalen så att ni kan planera in dessa 
om ni har möjlighet. 

Jag och mina kollegor vill tacka er alla för ert fina engagemang i vår volontärsverksamhet och 
jag önskar er alla med nära och kära en riktigt fin sommar. 

Allt gott! 

//Richard Hultemark
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3-4 april - BRÅ konferens i Göteborg

Under två dagar 3-4 april var det en större konferens i Göteborg, Råd för Framtiden, som an-
ordnades av BRÅ (Brottsförebygande Rådet).

Det var ett stort evenemang med 600 personer inbjudna, inledningstalet hölls av justitieminister 
Morgan Johansson. Deltagare var poliser, försäkringspersonal, kommunala tjänstemän mf.l.

Det var två väl fyllda dagar med riktigt bra föreläsare som höll föreläsningar om vad som sker 
och kommer att ske i samhället.

Vid detta tillfället var jag och min kollega Jenny Ögren med som utställare, vi nådde ut till många 
som var intresserade av vår goda volontärverksamhet vid polisen.

//Richard Hultemark

8 april - HLR för volontärer
Den 8 april hade Nybro, Öland och Kalmars volontärer en föreläsning och praktisk genomgång 
av akutsjukvård och HLR på polisstationen i Kalmar.
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26 april - Information om alkohol och langning i Torsås
Den 26 april hade Polisen, Torsås kommun och volontärerna en gemensam kampanj där man 
informerade om alkohol och langning utanför systembolaget i Torsås.

27 april - Nybro Cruising Party
Den 27 april var det dags för årets Nybro Party Cruising, en Rockabilly-fest på Kulturhuset 
Kristallen. Vi hade volontärerna på plats. Mycket folk och hög alkoholnivå men i övrigt en trevlig 
tillställning. Volontäreran avstyrde att bråk genom att snabbt få kontakt med oss poliser.

//Anna Rundström Holm
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27-28 april  - Tiomila 2019
”Det första 10MILA ägde rum redan 1945 och var den första mångmannakav-
len i orienteringshistorien. Sedan dess har tävlingen genomförts varje år med 
undantag för 1962, då den ställdes in på grund av en gulsotsepidemi. Det första 
året deltog 66 lag i kavlen som gick från Uppsala till Enebybergs IP.

Redan det andra året hade 10MILA deltagande lag från hela landet och 1950 var tävlingen in-
ternationell. 1981 bröt man vallen för 500 deltagande lag. I dag har 10MILA blivit en institution 
i internationell orientering med samma höga status som VM.” 
(Hämtat från 10MILA:s Facebooksida)

Här kommer lite bilder från ”Tiomila 2019” i Glimåkra där våra volontärer fanns på plats.
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30 april  - Valborg i Lund
Till Valborg var det dags för den årliga stora 
spontanfesten i Lunds Stadspark. På en be-
gränsad yta samlas ca 30.000 ungdomar, från 
tidig morgon till en bit in på eftermiddagen, för 
att festa och lyssna på musik från stora sce-
nen. 

Med tanke på att det är så många personer 
på begränsad yta så samlade polisen i Lund 
ihop sig till en större kommendering tillsam-
mans med Lunds kommun, räddningstjänsten 
och sjukvården. Allt för att dagen ska gå bra 
för alla ungdomar på plats.

I kommenderingen ingick också ca 75 volontärer med start kl 09.00 och ytterligare 15 volontä-
rer anslöt på kvällen mellan 15-20.

Insatschefen Wahlöö hälsade alla volontärer välkomna på morgonens utsättning och informe-
rade om dagen. Därefter blev alla placerade i grupper illsammans med ansvariga poliser och 
området indelades i sektorer för alla volontärer.

Richard Bruhn var en mästare i att lösa förtäringen och det var uppskattat med en baguette och 
dricka efter att man vandrat i parken några tusen steg.

Dagen blev lugn, våra volontärer påkallade polisens uppmärksamhet när några kom ihop sig 
och även när några ungdomar som fått i sig för mycket alkohol behövde hjälp. Volontärerna 
delade även ut vatten till de törstande så att promillen förhoppningsvis jämnade ut sig lite.

Jenny Ögren som är ansvarig för Stockholms volontärer var med under dagen och fick mycket 
goda intryck med sig tillbaka från oss till huvudstaden.

Tack till Er alla som var med och gjorde att dagen blev så bra!

//Richard Hultemark

Bild hämtad från Lunds Kommuns hemsida



6



7

1 maj - 1:a majkommendering i POMA
Den 1 maj är det olika partier som enligt tradition demonstrerar och håller tal i Malmö, på olika 
platser och färdvägar. Det är oftast mycket lugna tillställningar men det behövs en hel del trafik-
dirigering från polisens sida för att allt ska flyta på.

Den här dagen var det också 25 volontärer som anslöt för att vara med i Malmö City ,under 
ledning av kommunpolisen Pierre Douhan från Lpo Norr. Efter en utsättning på RCM så förde-
lades grupperna runt om i Malmö City och även i Folkets park, där det brukar vara mycket folk.

Det blev mestadels en lugn dag förutom att några motdemonstranter störde socialdemokrater-
nas tåg in i Folkets park, vilket renderade i 15 omhändertagna på platsen.

Det var många positiva möten under dagen och det hela avslutades med en gemensam fika på 
RCM efter ett antal timmars vandring.

//Richard Hultemark



8

29-30 maj - Föredrag av 
Scott Goodwin
Under två kvällar höll Scott Goodwin ett mycket 
uppskattat föredrag för våra volontärer i Malmö 
och Helsingborg. Scott var tidigare polis i Aus-
tralien men när han gjorde en kort karriär som 
internationell tennisspelare så träffade han sin 
svenska fru. Det blev utbildning till polis igen, 
nu i Sverige, för att kunna arbeta i Växjö.

Han har varit polisens Facebook polis under 
några år och gjorde detta mycket uppskattat 
med han hade intressanta och personliga in-
lägg om arbetet som polis. Han har även insett 
att han är riktigt bra på att teckna och visade 
oss sina alster som handlar om polisens vardag.

Vi hade två riktigt trevliga kvällar tillsammans 
och tack för att du tog dig tid att komma ner till 
Skåne Scott!

//Richard Hultemark

30 maj - Slutövning i SPT
Under ca 2 veckor har 70-tal poliser övats i 
SPT (Särskilda polistaktiken) kring Hässle-
holm. Poliserna har mellan 3 och 10 års tjänst 
och har denna uppgift som en tillikauppgift. En 
utbildning i SPT innebär att de kan tjänstgöra 
runt om i landet vid större särskilda händelser.

Den här dagen var det slutövning och till hjälp 
för att göra övningarna så verklighetstrogna 
som möjligt fanns ca 150 figuranter, varav ca 
20 var våra volontärer. Även rytteriet var med. 

Det blev en lång dag med flera moment som skulle klaffa. Ett stort tack från övningsledningen 
till alla Er som var med och starkt bidrog till att övningen blev så bra!

//Richard Hultemark
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2 juni - Derby match mellan HIF och MFF 

Söndagen den 2 juni var det laddat för ett derby mellan HIF-MFF i Helsingborg och förväntning-
arna var stora från båda lagen. Solen sken och det var en härlig dag, Olympia var totalt utsåld 
med ca 16.000 åskadare.
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Av erfarenhet vet vi att kan det bli oroligt mel-
lan lagens olika supportergrupper så polisen 
hade satt in en extra stor kommendering för 
att tillse att allt skulle gå så bra som möjligt.

Inledningsvis var det några HIF supportrar 
som fick ”rött kort” och fick tillbringa matchen i 
polisens celler, men de var ett undantag.

I kommenderingen fanns även ett antal av po-
lisens volontärer som var med och visade vä-
gen och mötte upp besökare så de hittade rätt 
i området, vilket var mycket uppskattat.

Matchen slutade till Malmös fördel med 0-1, en bra och jämn match var betyget från de som 
kan fotboll.

//Richard Hultemark

Maj och juni - Trygghetssatsning i 
POMA på helgnätter

Under ett antal helger i maj-juni har POMAs 
poliser arbetat med Microplatser i Malmö city. 
Detta mot bakgrund av det händelser i form 
av sprängningar och annat på uteställen som 
tyvärr har skett under våren.

POMA har riktad in sig på brottsförebyggan-
de och trygghetsskapande insatser under 
helgkvällar som fredag och lördagar ett antal 
veckor framåt. I detta ingår poliser, ordnings-
vakter och volontärer vilka tillsammans gör 
Malmö City tryggare för Malmöborna.

Många av våra volontärer känner att de gör nytta på kvällarna och intresset har varit stort om 
att vara med mellan kl 21-01.

//Richard Hultemark
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5-8 juni - Sweden Rock 2019
Sweden Rock i Blekinge är det absolut största 
rockevenemanget i Sverige och drar dagligen 
mellan 30.000-38.000 personer. Det är väldigt 
kända såväl svenska som internationella band 
som spelar. Bland årets många stora namn 
fanns ZZ TOP, KISS och DEF LEPARD.

Detta stora evenemang var detta året mellan 
den 5-8 juni och naturligtvis har det varit en 
stor insats för polisen, sjukvården mfl, för att 
se till att skulle gå så bra som möjligt, en ut-
maning med så många människor på liten yta.

Trots att det är så många personer på plats 
som campar och festar så sker det förhållan-
devis lite brott och är relativt lugnt.

Till kommenderingen hörde även polisens vo-
lontärer under trygg ledning av Jan Magnus-
son och Anna Jangtun från POBN. Varje kväll 
har det varit mellan 15-25 volontärer som fun-
nits kring campingen och övriga festivalområ-
den.

Kommenderingen gick riktigt bra och Jan och 
Anna vill rikta ett stort tack till alla volontärer 
som har varit med.

//Richard Hultemark
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6 juni - Nationaldagsfirande 
Det var en solig 6 juni och nationaldagen i Trel-
leborg firades av ca 7000 besökare i centrum. 

På torget stod, allt enligt tradition, en mängd oli-
ka sevärda bilar uppställda, ett populärt inslag 
hos besökarna. Senare på dagen uppträdde 
Svenne Hedlund och Hep Stars i parken, en 
riktig nostalgiresa för många. Våra volontärer 
fanns på plats tillsammans med Janne. 

//Richard Hultemark

Sommarkvällar i Ystad och Trelleborg
Under två kvällar i juni bjöd Heidi (Ystad) och Janne (Trelleborg) in sina respektive volontärer till 
trivselkvällar med grillning. Sommaren har verkligen visat sin bästa sida under dessa kvällarna 
och stämningen var som vanligt god och trivsam, med härlig grillning.

Tack för en fin vår tillsammans och vi ses på uppdragen under sommaren!

//Richard Hultemark
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