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Polisvolontären Syd
Välkomna tillbaka från semestern

Nu känns det som att de flesta är tillbaka från sin semester och att vi åter 
är i god fart igen. Hoppas ni haft många goda dagar med nära och kära!

Sommaren har verkligen bjudit på flera uppdrag runt om i regionen där 
många av er har varit med, vilket är både roligt och uppskattat. Jag har 
fått mycket bilder och text från olika uppdrag som kommer att speglas 
här i vår Polisvolontären Syd.

Nu blickar vi fram emot en spännande höst tillsammans med nya intres-
santa uppdrag runt om i regionen. Några jag vill nämna speciellt är en 
större övning på Sturup under oktober där vi redan nu har över 100 an-
mälda volontärer! Vidare så kommer tunneln under Malmö att stängas 
av under en natt där vi kommer att vara med på en spännande övning 

och trots att vi är igång en hel natt har över 70 volontärer anmält sig. Härligt och mycket upp-
skattat med hälsning från Trafikverket. 

Tack för ditt goda engagemang och jag hoppas jag får träffa dig på något av våra uppdrag i höst!

//Richard Hultemark

1 juni -  Tänk om! Hässleholm
Tänk om! Kampanj utanför systembolaget i 
Hässleholm med kommunpolis, Brå och poli-
svolontärerna. 

Detta är en kampanj där vi informerar om vikten 
att inte köpa ut alkohol till våra ungdomar. Det 
delades ut tablettaskar, informationsblad samt 
sadelskydd till alla besökare. 

Kampanjen drivs av Länsstyrelsen och du kan 
läsa mer på www.tänkom.nu.

//Josephin Tiger
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6 juni - Kungaparet på besök i Växjö
Den 6:e juni besökte Kungen och Drottningen Växjö där 
de firade nationaldagen i Linnéparken, ihop med mellan 
5000-7000 Växjöbor. 

19 av polisens volontärer var på plats för att hjälpa till med 
säkerhet och insatschefen hade följande uppdrag till dem:                             
”Närvaro i Linnéparken i samband med kungens besök. 
Växjö kommun förväntar sig ungefär 3000 besökare och 
arbetsuppgifter för volontärerna är t.ex vara behjälpliga 
med var cyklar kan parkeras i parken, se till så att in- och 
ufartsvägar hålls fria för SÄPO:s personskydd och övriga 
deltagare i samband med kungabesöket.”

Det kom denna dagen betydligt fler besökare än vad kom-
munen och polisen hade förväntat sig. Vädret var perfekt 
och stämningen i parken var väldigt festlig, evenemanget 
blev en härlig succé. 

Det höga antal besökare skapade problem på slutet av besöket när Kungen skulle lämna Linné-
parken. Utfarten från parken var täckt med besökare och det fanns inget staket som förhindrade 
besökare att gå på grusvägen där kungens bil skulle köra. Polisens volontärer samlades och fick 
uppdraget att flytta folk från vägen och att hålla den fri från besökare. Uppdraget genomfördes fel-
fritt och Kungaparet kunde lämna parken obehindrad. Ett uppdrag som skulle vara nästa omöjligt 
att göra utan polisvolontärer.

I övrigt hade vi en man som svimmade i värmen och en liten flicka som tappat bort sin mamma. 
Killen fick hjälp av röda korset och flickan hämtades av sin oroliga mamma en kvart senare. 

På en av bilderna ser vi Mohammad som, på sitt första volontäruppdrag, hade uppgiften att bevaka 
Kungens bil. Ett mycket lyckat och roligt uppdrag! //Scott Goodwin
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6 juni - Så här firades nationaldagen  
i Trelleborg
Den 6 juni var det ett trevligt nationaldagsfirande 
i Trelleborg och det var massor av folk i rörelse 
under dagen.

På Stortorget var det fyllt av bilar av olika mär-
ken och åldrar som tilldrog sig en stor publik och 
i anslutande park var det musikunderhållning 
och även landshövdingen var på plats för att 
dela ut fanor.

Under dagen var det två populära områdespoli-
ser Janne och Carina, som var ute på stan till-
sammans med 15 volontärer. Janne som är en 
välkänd områdespolis kom inte många meter då 
det ständigt kom fram personer som ville hälsa 
på honom och prata.

Carina som tillsammans med Janne har varit 
ansvarig för volontärerna i Trelleborg, gjorde sitt 
sista pass som polis denna dagen. Hon slutar 
inom polisen och går vidare till en befattning 
inom skolan i kommunen. Carina blev varmt om-
kramad av volontärerna under slutet på passet. 

Vi kommer alla att sakna dig, Carina, och önskar 
dig samtidigt varmt lycka till med ditt nya arbete!
//Richard Hultemark
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7 juni  -  Föredrag i POMA

Den 7 juni samlade Mikaela volontärerna i 
POMA för en givande kväll på Stadshuset i 
Malmö. Till denna kvällen kom även Malmös 
polismästare Stefan Sintéus som berättade 
om hur situationen var i Malmö och om 
gängbrottsligheten. 

Stefan tackade även Berit Hybelius, för sina 
många och goda insatser under flera år som 
volontär i Malmö. Hon har även varit gruppens 
fixare vid olika tillfällen. Stefan överräckte en 
blomsterbukett som Berit blev både överraskad 
och glad för.

Strax efter gick Berit upp och gjorde det 
omvända och tackade både Mikaela och Stefan 
för sitt goda arbete i Malmö och gav dem en 
”goodybag” som alla volontärer hade lagt ihop 
till och som väl kan komma till användning 
under sommaren. Den innehöll servetter, 
tändare, marinad, chips och ”tändvätska” som 
allt kommer väl till pass vid en grillkväll.

Efter detta blev det en tipsrunda, som Berit hade gjort, för att sedan 
avsluta kvällen med en god pastasallad och kaffe. //Richard Hultemark

7 juni - Utsparksfest i Hässleholm

Den 7 juni var det utsparksfest i Hässleholm, 
som vanligt med många roliga upptåg!

Glada studenter samlas i Djupadalsparken 
och tågar sedan ner till Hembygdsparken till 
livlig sång och musik. I parken var det sedan 
ett härligt festande med skumbad.  

Under uppdraget var Josephin Tiger ansvarig 
för de fem engagerade volontärer polisen 
hade till sin hjälp. //Richard Hultemark
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7 - 10 juni - Sweden Rock

Att vara volontär har sina fördelar!
En av dessa är att få jobba med och ibland 
härliga människor, en annan kan vara att man 
får möjlighet att medverka till ökad trygghet 
samtidigt som man får lyssna till rockmusik - 
för att bara nämna några.

Mellan den 7-10 juni gick årets Sweden Rock 
festival i Sölvesborg av stapeln. I år var det 
enligt uppgift 33 000 biljetter sålda, helt utsålt. 
Såklart gjorde detta att det blev en hel del folk 
som samlades och förhoppningsvis skulle ha 
trevligt under så ordnade former som möjligt.

Uppdraget volontärerna hade under evene-
manget var främst synlighet genom att röra sig 
på campingområdena, där det inträffat en hel del 
inbrott och stölder i husvagnar, husbilar och tält. 

Naturligtvis var volontärerna behjälpliga med 
annat också i den mån som var möjligt. Bl.a. 
var volontärer under torsdagen behjälpliga 
med lotsning av något överförfriskade 
personer som behövde hjälp hem. Men 
också vid blodsockerfall och eftersök av 
handikappanpassad toalett till besökare till 
festivalen. Volontärernas arbete var under 
festivalen med andra ord väldigt skiftande. 
Enligt uppfattning från volontärerna var 
de också väldigt uppskattade från både 
allmänhet, polis och övrig personal. 
// Sandra Cronholm, polisvolontär

Våra volontärer är otroligt imponerande!
Volontärerna har till största del blivit 
bemötta av trevliga och otroligt tacksamma 
festivalbesökare. Både jag och Nicklas som 
varit ansvariga poliser är otroligt imponerade 
av volontärernas agerande och hur de bemött 
festivaldeltagarna.

Förutom att upplysa festivaldeltagarna om hur 
de kan förebygga att bli utsatta för tillgrepps-
brott så har de vid ett par tillfällen hjälpt 
festivalbesökare som råkat ut för olika sorters 
missöden - trafikolycka, fallolycka - på ett 
mycket bra sätt. 

Alla volontärer har gjort ett kanonjobb och 
varit mycket proffsiga i sitt bemötande med 
festivaldeltagarna!!! 
//Fredrik Svennergren, polisinspektör.



6

8 juni - Trivselkväll på Klippans polisstation

Den 8 juni hade Anna bjudit in volontärerna från Klippan till en trivselkväll med korvgrillning på 
polisstationen. Det var en härlig stämning och efter en bra grillning, där det enda som saknades 
var rostad lök, så fortsatte det med kladdkaka och kaffe. Många av volontärerna pratade varmt 
om kommande uppdrag, som bland annat Sweden Rock i Blekinge, där flera av dem skulle vara med.

Tack för en trevlig kväll Anna! //Richard Hultemark

13 juni - Övning med narkotikahundarna i Malmö

Jonas Eriksson, som på bilden syns med hunden Pucko, är regionansvarig för narkotikahundarna 
i region Syd. Jonas anordnade en övning i Malmö där hundarna skulle gå runt bland människor 
och leta gömd narkotika.

Som figuranter till dagens övning var det sju nyfikna volontärer som mötte upp Jonas på 
polishuset i Malmö. Övningen genomfördes i en riktig Malmömiljö, nämligen Rörsjöparken. Det 
var spännande att se hur snabbt hundarna markerade på den gömda narkotikan. Hundförare 
och hundar var nöjda och volontärerna var riktigt nöjda, en fin eftermiddag för alla.
//Richard Hultemark



7

16 - 17 juni - Vätternrundan, Motala

17 juni - Undertecknad hade vaknat ovanligt tidigt. Då det, som många av 
er vet, vare sig existerar någon morgon- eller frukostmänniska hos denna 
skribent så kallade duschen direkt. Varmt vatten, sen kallt och sen varmt 
igen. Sådär, nu var jag faktiskt vaken. Mötte upp Anders utanför min lägenhet och därefter gick resan 
från Ängelholm klockan 04:50 med siktet ställt på Motala och årets sista dag motionsloppen kring 
Vättern på cykel - den 30 mil långa Vätternrundan. Framför oss väntade cirka fyra timmars bilkörning.

Vädret, under bilfärden var väldigt omväxlande mellan mulet, sol och lokala dimbankar. Men 
vad gör det när man sjunger ikapp med radions P4 och får en totalt spegelblank yta av Vättern 
på bilens vänstersida samtidigt som man möter några svettiga motionscyklister utmed en 
parallellväg när man sveper över med blicken till högersidan? När vi kom fram, klockan 08:50, 
så bekräftade vi båda att det lutade åt att bli en väldigt vacker dag och det besannades.
  
Så småningom sammanstrålade vi med volontärsamordnaren där uppe och tillika vår kontaktpolis 
för dagen, Björn Folkeson. Allt som allt blev vi tio stycken glada och ivriga volontärer. De  övriga 
hade haft sin volontärutexaminering i våras och detta var det tredje uppdraget för dem. Vi 
genomgick vår utbildning 2013 och alltså de ”gamla i gamet”. Samtliga volontärer delades upp i 
totalt fem par. Anders fick under dagen gå 21 955 steg tillsammans med Jasse. Själv vandrade 
jag med Mica, en underbar tjej med en härlig humor.

Dagens uppdrag, mellan klockan 10-16, gick ut på att vägvisa cyklister, turister och anhöriga till 
rätt destination. Vilket visade sig vara dusch, cykelparkering, toaletter eller matsal i huvudsak, 
samt lite andra allmänna spörsmål för dagen.

I den strålande solen möttes vi av leenden, samtal och svettiga - ibland småhaltande - motionärer. 
Mica var väldigt intresserad av hur vi gör och om de gör rätt. Bland annat delade vi med oss av 
berättelser gällande hur vi arbetar och kom fram till att alla kommer på ett vinnande koncept så 
småningom. Vi är alla olika och det är just det som ska tas vara på. Jag tog mig själv som exempel; 
brukar alltid hälsa på folk då ett leende från en medmänniska kan rädda en persons dag.

Under dagen bjöds det både på fika och en lättare lunch. Arrangören bjöd på en fika till innan vi 
avslutade dagen med en lättare debreafing kring dagens händelser, sen gav vi oss tillbaka till polishuset.

Vi vill slutligen framföra vårt stora tack till Björn Folkeson för ett härligt bemötande, givande samtal 
och för att vi fick chansen att komma upp till er, vi hoppas på att få komma tillbaka. Vidare vill vi 
fortsätta föregående salutering till volontärerna Mica, Jasse, Bertil, Bengt, Kenneth, Boman samt 
David och David för att ni tog emot oss så väl, för givande samtal, många skratt och för en härligt 
underbar dag! //Anders Severin och Magnus Wargenklinth, volontärer i region Syd, Ängelholm.
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13, 14 och 15 juli - Sommarrocken i Svedala

Årets sommarrock firade 30 år och hade slått på stora trumman med artister som Europe, Måns 
Zelmerlöw, Stiftelsen, Mariette, Hasse Andersson, Magnus Uggla mfl.

Det var riktig fest i dagarna tre i den lilla byn och folkmassorna rörde sig mellan de två scenerna 
för att dansa, sjunga med eller bara njuta. SommarRocken är verkligen en familjefest där alla 
åldrar kan hitta något att lyssna på.

Ett stort tack till alla inblandade och kommunpolisen Nena som ännu ett år tog riktigt bra hand 
om oss. //Sara, volontär i POSS

16 - 23 juli - Herrveckan i Båstad 

Volontärsperspektiv på Båstadveckan: 
Vi får alltid ett varmt och familjärt bemötande 
av polismyndighetens representanter, oavsett 
vad de arbetar med eller kommer ifrån. Även 
så av övrig blåljuspersonal. Det känns så 
otroligt gott!

Vem kan klaga när man kommer till en ort 
som omgärdas av Laholmsbuktens, allt som 
oftast, solindränkta havskuliss ackompanjerad 
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av någon medryckande melodi i härlig takt från någon lyxyacht samt mänskligt sorl och skratt? 
De flesta besökarna befann sig i en gladlynt feststämning medan några behövde och erbjöds en 
lyssnande medmänniskas axel att gråta ut mot. 

Vi bemöttes med solvarma leenden från både sommargäster som fastboende samt krog- och 
övrig personal. Undertecknad tappade faktiskt räkningen på hur många gånger vi möttes av ett 
”Ni gör ett bra jobb”, ”Vad bra att ni finns” och dylika kommentarer både från både ungdomar 
och äldre. Det känns att vi gör ett värdefullt arbete. 

Där var ingen som behövde omplåstring utförd av oss den här veckan. Däremot fick vi hänvisa 
en del personer gällande parkering, mat och toaletter samt påminna andra om att även dricka 
vatten. 

De halsväskor som utdelades var väldigt omtyckta, likväl bland barn som ungdomar och vuxna. 
Kan gärna få bli ett återkommande inslag med någon praktiskt give-away. 

Hela upplevelsen är väldigt positiv! En nattlig sommarhälsning från oss volontärer via...
//Magnus Wargenklinth, polisvolontär Ängelholm 

20 juli - Volontärer i POSVG 
avtackar Elisabeth

Den 20 juli 2017 samlades ett antal polis-
volontärer på polishuset i Kristianstad för 
att avtacka Elisabeth Lundqvist, som efter 
många års tjänst som polis går i pension nu 
till sommaren. 

Vi hade en riktigt trevlig eftermiddag där vi 
volontärer lämnade över en present och en 
stor bukett blommor till Elisabeth, som tack för 
att hon alltid funnits där för oss med sitt hjärta 
av guld. Det var många roliga samtal om 
gamla händelser som har skett under åren.

Vi var 11 volontärer som kunde komma denna 
eftermiddagen men många andra var med på 
presenten och framförde sin hälsning.

//Erika La Fleur,
volontär i polisområde sydvästra Götaland
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26 juli - PKC och volontärer på Emmabodafestivalen

”Även under onsdagen fortsatte publiktillströmningen till Emmaboda 
och man är nu uppe i 6300 besökare. Antalet anmälda narkotikabrott 
stiger men i övrigt är det hittills en ganska lugn stämning. 
Under onsdagen fanns både personal från PKC och volontärer på 
plats med mobila poliskontoret som bas. Syftet med att PKC är på 
plats är att festivalbesökarna ska kunna göra polisanmälningar på direkten när någonting har hänt. 
Elva polisvolontärer fanns också på plats på onsdagen tillsammans med volontäransvarige Scott 
Goodwin. Allas uppdrag är här att underlätta för festivalbesökarna.
- Vår tydliga närvaro på festivalen märks bland deltagarna och vi har på flera sätt markerat att 
polisens syfte är att få grepp om narkotikaproblematiken som är väl känd på Emmabodafestivalen, 
säger kommenderingschef Mats Berggren. Det är som vi förväntade oss, anmälningarna om 
narkotikabrott rullar på hela tiden och jag ser att personalen tycker att det är roligt att jobba. Vi är 
uppe i sjuttiotalet anmälda narkotikabrott nu, så här på tidiga onsdagskvällen, säger Mats Berggren.” 
//Ewa-Gun Westford (Hämtat från IntraPolis)

3-5 augusti - Helge å festival

Årets Helge å festival i Knislinge började med 
översvämningar. VIP området fick evakueras 
och räddningstjänst fick arbeta för att ta 
bort en hel del vatten. Trots detta fortsatte 
festen och under fredagen och lördagen vad 
väderförhållanden betydligt bättre. 

Det var en lugn festival i toner av Noice, Ugly 
Kid Joe och HammerFall mfl.  //Josephin Tiger

10-12 augusti - Stadsfesten i Kalmar 

I tre dagar var det fest i Kalmar Stad. Med bland annat musik, dans, film och kanalsim! Under 
fredagskvällen den 11 augusti hade jag med mig en grupp polisvolontärer ut bland festdeltagarna. 
Volontärerna var ett fint inslag gjorde ett verkligt uppskattat arbete! //Lotta Petersson
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11 - 18 augusti  - Malmöfestivalen

Malmöfestivalen är den årliga stora festen i 
Malmö, som i år pågick 11-18 augusti, och man 
beräknar att det var ca 1.4 miljoner besökare 
under hela veckan. Det är massor av folk alla 
dagarna och det finns mängder av matstånd, 
evenemang och konserter.

För att allt ska gå så lugnt tillväga som möjligt så 
har detta planerats länge och för säkerheten så 
finns det under kvällarna rejält med poliser och 
ordningsvakter för att alla ska känna sig trygga. 

Under alla kvällarna har vi även haft flera 
volontärer som har varit med vilket har varit 
mycket uppskattat av alla. Göran Kvarnerup, 
volontär i POMA har varit med alla kvällarna 
och varit kontaktperson från oss och har gjort 
detta på ett strålande och verkligt bra sätt. 
Tack Göran!!

Tyvärr har det inte bara varit fest och musik 
utan det har varit lite stökigt på sina håll och 
bland annat har ett 30 tal sexuella ofredande 
anmälts under veckan.

På måndagen hade polisens volontärer en 
tid på eftermiddagen då vi berättade om vår 
verksamhet för nyfikna. Det var många som 
kom och ville sitta i vår polisbil och prata med 
både poliser och volontärer. Till detta delade 
vi ut små säkerhetsväskor som vi har fått från 
Stöldskyddsföreningen, bra för säker förvaring 
av både telefon och plånbok när man rör sig 
i stora folksamlingar, mot risken för ficktjuvar. 
De gick åt med hög hastighet och det delades 
ut 1.200 väskor, de var mycket uppskattade.

Ett stort tack till alla volontärer som var med 
under veckan från insatscheferna Mathias 
och Eddie. Linda, ansvarig för volontärerna 
på kvällarna, vill även hon hälsa att det var 
mycket uppskattat. //Richard Hultemark
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18 - 20 augusti -  Karl-Oskar i Växjö
(Karl-Oskar dagarna är en stadsfest som anord-
nas i Växjö City varje sensommar)

När det var dags för Karl-Oskar dagarna i Växjö 
så ville jag givetvis vara på plats och dagen till 
ära så kom Richard förbi och hälsade på med 
sin motorcykel. Jag fanns på plats i polisboden 
12-02 båda dagarna.  Det var fantastiskt roligt 
att få vara med under dessa dagar och så 
många underbara möten jag var med om! 

På fredagen var det Rix FM festival som drog 
stor publik. Kvällen avslutades tyvärr med 
mycket kraftigt regn som höll i sig i flera timmar. 

Lördagen bjöd bland annat på en tävling för 
att utse Växjös starkaste man och kvinna, 
polishusbilen var på plats med representanter 
från både kommunen och polisen. Att få 
provsitta och  trycka på knappar i Polisbilen 
blev en höjdpunkt för alla barnen. På kvällen 
så hade både vi volontärer och poliser fullt upp 
med olika ärenden, bland annat så hittade en 
grupp volontärer en man med en stor yxa i en 
park nära stortorget. 

Övriga ärenden som kom in var bland annat 
misshandel, ungdomsfyllor och mängder av 
hittegods. Hittegodset fick vi volontärer fick 
registrera. Fick även en lång pratstund med 
en person som ej ville leva längre.

Jag skulle vilja tacka Scott Goodwill, Svante 
Petersson, Ola Severinsson, och Jonas Eek 
för ert varma mottagande och jag lovar att jag 
kommer tillbaka till er! Vill även tacka alla de 
poliser som jag fick förmånen att träffa och 
jobba med, ni är underbara och ni gör ett jätte 
bra jobb! Vi ses i Växjö vid ett senare tillfälle!

Till alla de volontärer som jag träffade - ni gör 
skillnad! Det var så roligt att träffa er och jag 
hoppas att vi ses snart igen! //Nathalie Ferm, 
polisvolontär Lund/POSS

20 augusti - HIF-GAIS 

En extra laddad match i superettan när Helsingborgs IF tog emot GAIS på hemma plan. Båda 
lagen har oroliga supportrar så av den anledningen var polisbevakningen rejält förstärkt. Trots 
detta så blev det oroligt nere i City då de olika supportergrupperna kom i bråk innan match och 
fick sedan eskorteras upp till stadion av polis.
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Niklas var ansvarig för dagens volontärsuppdrag, som innebar att  röra sig kring Helsingborgs 
insläpp. Väl genomfört och uppskattat! Matchen slutade 1-0. //Richard Hultemark

23 augusti - Tema drogfritt i Kalmar

Ett givande volontärsuppdrag i Kalmar där 4 volontärer deltog. Det var i samband med univer-
sitetets studentintroduktion -studenthälsans aktiviteter - på temat drogfritt. Volontärerna bidrog 
med att dela ut vatten till studenterna och prata om förebyggande frågor, vilket uppskattades 
mycket av arrangören. //Lotta Petersson, kommunpolis Kalmar.

27 augusti - MFF-Göteborg

Den 27 augusti var det dags för allsvensk match mellan MFF-Göteborg. Förväntningarna var 
stora och publiktillströmningen var rejäl! Slutsålt, vilket till denna match betydde ca 23 000, varav 
runt 1 500 Göteborgsupporters. Det fanns risk för oroligheter mellan de båda lagens supporters 
så för att säkerställa lugnet och ge alla möjlighet till att njuta av en fin match var en väl tilltagen 
poliskommendering på plats. Till denna var det även ca 25 volontärer med, mycket uppskattat 
som alltid! I pausen pratade KC Mats Karlsson med volontärerna, uppskattat det också.

Det blev en riktig fotbollsfest för alla, både på plan och på läktarna, med mycket och rolig 
fotbollsdramatik som Tifo (=läktararrangemang), gula kort och ett rött kort och till detta en 
missad straff. Matchen slutade 2-2. //Richard Hultemark


