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Polisvolontären SydPolisvolontären Syd
2022 närmar sig sitt slut! 

Blickar vi lite tillbaka så har vi inom polisen haft en hel del stora utma-
ningar. Vår passhantering till exempel då pandemin har gjorde att an-
sökningar av pass skjöt i höjden på ett otroligt sätt när världen öppnade 
upp igen. Flera av er har varit med vid våra passenheter och gjort en 
uppskattad insats med att möta allmänheten när de har kommit till oss. 
Detta har varit till mycket stor hjälp.

Nu under hösten har vi haft informationskvällar till de som vill bli volon-
tärer. Gensvaret har varit gott och det ska bli kul att utbilda nya volontä-
rer tidigt på våren 2023.

Tack för att du är volontär hos polisen och jag önskar dig och din familj 
en riktigt fin julhelg och ett Gott Nytt År!

//Richard Hultemark, inspektör
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8-11 juni - Sweden Rock

Vi vill rikta ett STORT tack för er VIKTIGA roll på ett så stort evenemang som Sweden Rock. 
Er insats är guld värd ska ni veta! Det var bara ett fåtal stölder och betydligt mindre brott som 
rapporterades och det är definitivt er förtjänst tillsammans med polisen, ordningsvakter samt 
personalen på Sweden Rock. Tillsammans blir vi ett starkt team.

Till sist måste jag säga att jag, Anna och Magnus som hade hand om er volontärer på Sweden 
Rock är riktigt imponerade av er kämparglöd, bara glada miner och viljan att hjälpa till trots 
mängder av kilometer/mil av fotpatrullering!! Starkt är ordet!

Ett extra tack till Mats som ordnade det mesta gällande samåkningen och planering, du är 
grym!!
Hoppas vi ses nästa år igen på Sweden Rock samt övriga tillställningar som ni hittar i portalen!
//Jan Magnusson.

11 juni - Punk in Drublic - musik och ölfestival på Mölleplatsen i Malmö
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20 juni - 15 juli - Volontärsuppdrag vid passexpeditionen i Malmö

Under våren har köerna har ringlat långa vid passenheten 
på Drottninggatan  Nu under några veckor i juni och juli har 
man tagit hjälp av volontärer som bistått med information till 
de sökande.

- Volontärernas arbete har starkt bidragit till en bättre stäm-
ning i kön. Ida som arbetar på plats har mött upp volontärerna i början av deras pass. Kmbina-
tionen av vakter och volontärer har fungerat väl och jag vill  tackar alla volontärer för ett otroligt 
fint engagemang och vilja. Ni har varit guld värda dessa dagar, hälsar Björn Asklöf från SH 
pass.

27 juni - Derby mellan MFF och HIF 

Äntligen var det återigen dags för derby mellan MFF-HIF. Senast var ett antal år sedan, dels för 
att vi har haft pandemin och dels att HIF föll ur allsvenskan. Men nu var det dags och förvänt-
ningarna var enorma förväntan på båda lagen och det var helt utsålt på stadion med ca 22.000 
sålda biljetter.
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Helsingborgarna var många till antalet och gick i samlad grupp från Triangeln hela vägen till 
stadion. De blev eskorterade av många poliser för att säkerställa att allt gick lugnt till fram till 
fotbollsarenan.

Det blev också en ytterst spännande och jämn match som MFF kunde avgöra i slutminuterna. 
//Richard Hultemark

5 juli - Ett magiskt bröllop

Lina och Andreas blev volontärer i Malmö 2012 respektive 
2013 och var väldigt aktiva under flera år i polisens volon-
tärverksamhet.

Det blev flera kvällspass ihop och de fick tillfälle att prata 
om allt under de timmar de var på uppdrag. De fann varan-
dra och har nu varit ett fint par under flera år.

Den 6 juli så var det ett magiskt bröllop med mängder av 
vänner, familj och kollegor som var med på detta fina och 
varma tillfälle. Själv blev jag också inbjuden då de båda an-
ser att jag har en viss delaktighet att de träffades :)

Idag arbetar Lina med ungdomar som har problem och An-
dreas har blivit polis.Vi önskar dem verkligen varmt lycka till!
//Richard Hultemark
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8 juli - Digiloo i Ystad

Sveriges största sommarturné landade i Ystad och med så mycket 
människor på samma plats behövs både poliser och volontärer. 

9 juli - Malmö Pride parad

Malmö Pride hölls i år mellan 6-10 juli med den stora paraden under lördagen den 9:e. Mängder 
av besökare, företag och andra samhällsaktörer deltog i tåget och festen runt omkring. 
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14-16 juli - SommarRock i Svedala

Efter ett uppehåll med anledning av pandemin så var det åter igen dags för Svedala Rock, eller 
Sommarrock i Svedala, den 14-15 juli.

Det var väldigt välbesökt och det märktes att folk hade behov av att komma ut och lyssna på 
musik igen efter  par års uppehåll. Det blev det en riktig folkfest och nya publikrekord slogs med 
råge !!
Samtidigt gick allt lugnt tillväga. 

Volontärernas arbete spelade en stor roll i det brottsförebyggande arbetet. Jag och festivalled-
ningen vill rikta ett stort tack för det fina arbete som volontärerna gjorde.
//Paul Nilsson. kommunpolis Svedala, Lpo Trelleborg.

12-19 augusti - Malmöfestivalen

Äntligen så var det Malmöfestival igen efter två års uppehåll pga av pandemin. Att det har varit 
uppehåll märktes tydligt och det blev ett rekord i besök till årets Malmöfestival. Man räknade ca 
1.6 miljoner besökare under veckan, vilket är helt otroligt mycket folk.
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När det kommer till brottsligheten under veckan så var den extremt låg och det blev en riktig 
solskensfestival på den punkten också förutom det varma vädret som höll i sig under dagarna.

Under lördagen och söndagen hade vi information på torget om volontärsverksamheten, vilket 
var välbesökt. Vår parkerade polisbil blev också uppskattad och bitvis ringlade kön lång med 
både unga och gamla som ville ta möjligheten att känna känslan av att sitta bakom ratten på 
en polisbil.

Ett stort tack till alla volontärer som ställde upp hela veckan tillsammans med polisen för en lugn 
Malmöfestival hälsar kommenderingsledningen.
//Richard Hultemark
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Volontärsuppdrag i Ystad 10 september

Lördagen den 10 september var det ett lyckat volontärsuppdrag i Ystad. 

Denna lördagen, dagen före valet, var det mycket folk som rörde sig i centrum och polisens och 
volontärernas närvaro var mycket uppskattad. Det blev mycket frågor om allt och även ett antal 
tummen upp bland flanörerna noterades.

Dagens uppdrag avslutades med en gemensam fika i volontären Birgittas trädgård med kaffe 
och nybakade bullar.
//Heidi Hedberg

5 oktober - Figurantuppdrag i Kalmar

Den 5 oktober var det ett figurantuppdrag i Kalmar där poliser hade övning i taktisk cykling.
Ett antal volontärer var med under dagen under ledning av Kollegan Tove, som gjorde att öv-
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ningarna blev båda bra och realistiska. Volontärerna kände att de gjorde nytta under dagen och 
att de också tyckte det var otroligt kul och få vara med under dagen och se hur polisen övade.
//Richard Hultemark

Informationskvällar för nya volontärer

Under v 44 så hade vi informationskvällar på olika platser i regionen för de som var intresserade 
av att bli volontärer.

Det var på flera platser en god uppslutning och de flesta som kom vid dessa tillfällena lämnade 
också in en intresseanmälan till att vara med på kommande utbildning, som planeras till våren 2023.

Ett stort tack till er rutinerade volontärer som var med och berättade om era positiva erfarenheter 
av vår volontärsverksamhet i regionen.
//Richard Hultemark

27 november - 1 advent i Ystad

Volontärerna i Ystad har en tradition sedan 
några år tillbaka, tillsammans med Heidi 
som är ansvarig polis.

De träffas på polisstationen den första 
advent för gemensam trivsel och julfika. 
Därefter beger sig alla till Ystad centrum 
och är där under årets första julhandel för 
att möta Ystadborna.

Ett mycket uppskattat och trevligt uppdrag 
inför julen.
//Richard Hultemark
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30 november - Föreläsning

Onsdagen den 30 november på 
kvällen hade vi den stora glädjen av 
att ha Cecilia Sahlström, som är för-
fattare, hos oss.

Cecilia har gjort mycket i sitt liv och 
bland annat arbetat som polis un-
der 20 år. Poliskarriären började i 
Stockholm, sedan blev det Kristian-
stad och slutligen Malmö.

Under sin tid vid polisen har hon va-
rit utredare och senare också chef 
vid enheten vid enheten Brott i nära 
relation i Malmö, vars arbete hon 
var väldigt engagerad i.

Cecilia har även arbetat som chef 
vid socialförvaltningen i Lund efter 
polisen.

Nu har hon helt sadlat om och är nu-
mera författare på heltid. Cecilia har 
hittills skrivit inte mindre än 8 böcker. 
Flera är på gång.

Det var otroligt intressant att höra 
hur hon formar sina böcker. Den se-
naste har titeln Irrvägar och handlar 
om en polis som tjänstgör på Rätts- 
centrum i Malmö.
Låter bekant…

Vi var många som kunde ta del av detta. På plats i hörsalen på Rätsscentrum var ca 30 volon-
tärer men fler var med via jabber från sina respektive polisområden. Den digitala uppkopplingen 
gjorde att vi också kunde ut till Trelleborg, Ystad, Helsingborg, Växjö, Kristianstad, Karlskrona, 
Nybro och Kalmar.

En riktigt givande kväll och ett stort tack till Cecilia för att hon tog sig hit och berättade om sitt 
författarskap kopplat till sin polistid.
//Ruchard Hultemark

Boka in dig på evenemang! 
qr-koden tar dig direkt till inloggning i portalen 


