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Polisvolontären Syd
Vi blickar tillbaka på sommarens och planerar för höstens aktiviteter
Nu har vi kommit en bit in i september och jag kan blicka tillbaka på den
varmaste sommaren som jag kan minnas, vilket har varit härligt för en
del men också ställt till med mycket bekymmer.
Den varma sommaren till trots så har vi haft många uppdrag där många
av er har varit med och starkt bidragit. Det har varit festivaler, marknader
och mycket annat.
I skrivande stund arbetar vi intensivt med Valet 2018 och till detta är det
också kopplat flera uppdrag, där vi inom polisen starkt uppskattar att ni
är med oss.
Nu planerar vi för kommande höst och de uppdragen som ligger framför
oss där jag hoppas ni kan vara med på så mycket som möjligt.
Tack för ert fina engagemang! //Richard Hultemark

6-9 juni - Sweden Rock Festival 2018
Sweden Rock i Blekinge är ett av landets
största musikfestivaler och dagligen är det
35.000 besökare på plats. Det startade i år på
onsdagen den 6 juni och höll på till lördagen
den 9 juni.
Det är en stor organisation bakom detta stora
musikevenemang, med riktigt stora och kända
rockband. Flera besökare stannar under alla
dagarna vilket gör att det blir en smått ofattbar
camping med enorma ytor av tält, husvagnar
och andra ekipage på området.
En kavalkad av stora artister deltog i år, Ozzy
Osborn, Judas Priest och AC/DC och även
vårt eget Wilmer X, för att nämna några.

Under dessa kvällar så har Josephine och
Fredrik varit ansvariga för våra volontärer, som
har gjort ett mycket gott och uppskattat arbete under hela festivalen. Det har blivit många
tusen steg i varje stegräknare för varje person
som varit med.
Fredrik gjorde sitt sista pass som polis på lördagskvällen den 9 juni och jag hade förmånen att vara med. Han fick en mindre sköld
med polisemblem för sitt enormt goda arbete.
Detta får han ha synligt hemma så han inte
glömmer oss.
Tack till Josphine och Fredrik och alla volontärer för ett härligt arbete under Sweden Rock.
//Richard Hultemark
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Volontärernas arbete uppmärksammades också av SVT
som gjorde en trevlig intervju med vår volontär Anna de
Limoné och polisen Fredrik
Svennergren.
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10 juni - Malmö Pride

Den 10 juni var det Malmö Pride med samling
på Stortorget i Malmö. Enligt uppgifter från arrangören var ca 10.000 personer med under
dagen.
I tåget gick Malmös Polismästare Stefan Sintéus
tillsammans med ca 50 polisanställda. Med i
gruppen var även ett antal volontärer.
//Richard Hultemark
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15-16 juni - Vätternrundan

”Hej,
På plats vid Vätternrundan möttes av ett härligt
sorl och solskensleenden från våra Motalska
volontärkollegor samt ansvarig polis.
Idel soligt väder och besvarande av allmänna
frågor; toalett, dusch, mat o dylikt. Undertecknad fick massera en tacksam cyklist med krampande vader.
Vidare fick vi rycka in och agera vid en misstänkt allergisk reaktion. Ett otroligt samarbete
oss volontärer emellan där några tog sig an
patienten medan övriga tillkallade sjukvård, förhindrade nyfikna samt kontrollerade så att folk
inte filmade. Ambulans tillkallades och tog över
ärendet. Både representanter från Vätternrundan samt läkare på plats tackade för vår rådiga
insats.
Nu sitter vi i bilen hem, med ett leende på läpparna omgärdade av en härlig skogsklädd natur
och en underbar solnedgång som kuliss.
Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!
Hälsningar
Anders Severin och Magnus Wargenklinth,
Polisens volontärer PONV, LPO Ängelholm”
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18 juni - Särskild händelse vid Värnhem i Malmö
Den 18 juni inträffade en större händelse i
Malmö av en grad vi nog aldrig har upplevt
tidigare. Sex personer blev skjutna med automatvapen utanför ett internetcafé en tidig
måndagskväll. Tre av dem dog tämligen omgående och ytterligare tre personer blev skottskadade. En helt otrolig händelse som skakade om Malmö rejält.
Tre dagar efter blir ytterligare en person skjuten på Lindängen och även han avlider.
Då det var väldigt oroligt i Malmö och i synnerhet kring Värnhemsområdet, där det dagligen
rör sig mycket folk, så agerade polisen trygghetsskapande i området.
Under hela veckan har vi haft volontärer och
poliser på plats för att prata med folk, ta vittnesuppgifter om någon kommer fram och framförallt verka trygghetsskapande.
Många var påtagligt tagna av händelsen och
många hade ett behov av att prata och det var
en dämpad stämning med oro som framkom.
Våra volontärer har under veckan gjort ett fint
arbete i området kring Värnhem och har haft
många möten med personer som kommit fram
för att prata.
//Richard Hultemark

1-8 juli - Almedalsveckan
POLITIKERVECKAN SLUT!
Några av våra polisvolontärer från nordvästra
Skåne fick tillbringa några dagar i Visby under
Politikerveckan som avslutades under söndagen.
Under ett av uppdragen sprang man på en bekant i vimlet. Nämligen självaste rikspolischefen Anders Thornberg.
Bra jobbat, volontärer och välkomna hem till
Skåne igen!
//Niklas Rydh
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”Äntligen måndag den 2 juli!
Fyra förväntansfulla volontärer begav sig mot
Oskarshamn för vidare färd med färja mot Visby.
Väl framme på Gotland hann vi med att checka
in på vårt B&B i Tofta innan det var dags för
vårt första uppdrag på Almedalsveckan.
Almedalsveckan ses som världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor och
just i år, 2018, firade Almedalsveckan 50 år.
På plats i Visby möttes vi av södermalmspolisen Olof Ahlund.
Almedalsområdet är inte så stort och med
hjälp av våra gotländska volontärsvänner lärde vi oss snabbt att orientera oss på området.
Efter måndagens eftermiddagsuppdrag tog
Olof med oss skåningar på en guidad tur i och
runt Visby. Olof visade oss vackra platser som
till exempel Högklint, en magisk plats med fantastisk utsikt över havet och norrut över Visby.
Under våra uppdrag under veckan hade vi vår
utgångspunkt vid polisens husbil på Hamnplan nere i Visby hamn. Intill husbilen hade polisen sitt eget tält där intressanta seminarier och
föredrag presenterades hela veckan. Vi hade bland annat förmånen att få träffa rikspolischef
Anders Thornblad som framförde ett stort tack till alla oss volontärer ute i hela landet för vårt
arbete. Även Carin Göthblad, nuvarande regionpolischef för Polisregion Mitt, hälsade på oss
och framförde sitt tack för allas vår insats. Carin Göthblad är dessutom initiativtagare till volontärsverksamheten inom stockholmspolisen.
Under Almedalsveckan har vi under våra uppdrag vandrat omkring på området. Vi har svarat på
frågor om allt från vad vi som volontärer gör, var olika seminarier ska äga rum till varför Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fått tillstånd att hålla torgmöte. En del av besökarna uttryckte oro
över NMR:s deltagande och några personer bad även oss om sällskap när de skulle gå mellan
olika seminarier och events på området. Vår upplevelse är att vi genom vår närvaro bidragit till
att öka tryggheten för besökarna.
Hur sammanfattar vi en vecka som är full av upplevelser och intryck?
Visby, en stad som under Almedalsveckan fullkomligt kokar. Det finns seminarier, föredrag och
happenings i varje vrå. Denna ”världens största demokratiska mötesplats” är en fantastisk plattform för alla som vill debattera samhällsfrågor. I ett virrvarr av politiker, utställare, kändisar och
besökare har vi mött många glada, trevliga och intressanta människor.
Genom vår vistelse på Gotland under Almedalsveckan har vi även haft förmånen att möta nya
volontärsvänner och trevliga poliser från både Gotland och Stockholm. Vi ser fram emot att få
återvända nästa år.
//Magnus Wargenklinth, Anders Severin, Annette Badics och Theresa Månsson”

7

4 juni - Kväll på Hörby marknad
Varje år är det marknad i Hörby i 2 dagar. Under kvällen dag 1 passade vi på att ta hjälp av
våra volontärer mellan 19:00-23:00.
Volontärerna möttes av många nyfikna marknadsbesökare. Det var många som kom fram
och pratade med våra volontärer om vad denna verksamhet var.
På det hela var det en riktigt trevlig och givande kväll med många positiva möten.
//Ulf och Marie, POSVG

5-8 juli - SM-vecka i Landskrona och Helsingborg
För första gången i år som SM-veckan samarrangerades av två städer. Som vanligt fanns
simning och friidrott med på programmet bland
de 55 olika sporterna. Det fanns också flera nya
inslag så som bordtennis TTX, rytmisk gymnastik, hopprep, karting, footgolf och kustrodd.
TV sände också dagligen från nordvästra Skåne
så fler fick se vår fina del i världen.
Under flera dagar var våra duktiga polisvolontärer vid Polisområde nordvästra Skåne
ute och rörde sig i de båda städerna. Det var
varmt och solen gassade och rent ordningsmässigt var det inga problem där våra volontärer hjälpte till att skapa trygghet.
När veckan var över hade ca 100 000 personer
besökt de olika evenemangen som arrangerats i de båda städerna.
Tack alla i Landskrona och Helsingborg för en
riktigt fin vecka!
//Niklas Rydh
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14 juli - Svedala Rock
I år låter vi våra volontärers medverkan i Svedala Rock beskrivas med ett rim.
Texten är skriven av Berit Hybelius.

Sommar rocken 2018
(melodi; brevet från kolonien)
Hejsan Richard, tjena Nena!
Här är livat vill vi mena.
För de rockar och de festar
Men då finns vi här i våra gula västar!
Volontärer skapar trygghet
På festivalen finns det stygghet
Som när unga spriten testar
Men då finns vi här i våra gula västar!
Det finns de som fulla tjafsar,
det finns de som också tafsar.
Barnen leker vilda hästar
Men då finns vi här i våra gula västar!
Trött i benen, måste vila
efter samling hemåt ila
Nästa sommar rocken gästar
ja då finns vi här i våra gula västar!
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14 juli - Victoriadagen på Öland
I år hade firandet av Victoriadagen på Öland 40-årsjubileum. Bland artisterna
fanns Peter Jöback, Jessica Andersson, Alexander Ryback med flera. Årets
programledare var Kalle Moraeus.
Den här dagen var det ca 3 000 personer i publiken, ett härligt väder och en
otroligt fin stämning. Polisen var så klart på plats med 9 volontärer till sin hjälp.
//Thomas Lönnqvist.

4 augusti - Big Slap i Malmö
Lördagen den 4 augusti var det för sjätte året i
rad dags för det stora evenemanget ”Big Slap”.
En enormt stor Housefestival mitt i Malmö med
många kända artister från Sverige och världen.
Evenemanget har vuxit för varje år och i år
räknade vi in en bra bit över 10.000 ungdomar
på plats på Tallriken i Pildammsparken.
Kvällen gick bra med få ärende som blev föremål
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för polisen. Dock så var det några som fått i
sig lite för mycket som fick tillbringa kvällens
sista timmar hos polisen för att nyktra till.
Till det här evenemanget hade vi 30 volontärer med oss som gjorde en härlig insats i Pildammsparken. Kvällen till ära så hade Suzanne bakat kanelbullar till alla volontärer vilket
var klart uppskattat vid vår uppehållsplats.
Stort tack till er alla som var med från insatschefen Lotta Svensson!
//Richard Hultemark

10-17 augusti - Malmöfestivalen
Den stora händelsen i augusti månad i Malmö
är Malmöfestivalen. Mängder med människor
kommer in till City för att lyssna på musik, äta
ny mat och umgås med vänner.
Som brukligt varit en större poliskommendering
i gång under veckan och med i denna var även
polisens volontärer varje kväll.
Våra volontärer får under den här veckan många
frågor av alla möjliga slag vilket de hanterar på
ett fint sätt.
Under lördagen hade vi ställt upp polisbilen för
att de yngre skulle kunna kika in i denna och
det var enormt populärt. Det var också otroligt
uppskattat och bli fotograferad med polisen så
de hade fullt upp med detta under lördagen.
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Ett riktigt trevligt och mycket uppskattat inslag.
Insatscheferna Mathias Nilsson och Eddie
Rosander vill framföra ett varmt tack till alla
volontärer som var med under festivalveckan
och hälsar att de tycker att alla gjort detta riktigt bra.
//Richard Hultemark
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11-12 augusti - Helsingborg Pride
HELSINGBORG: FÖR ALLAS LIKA VÄRDE
För tredje året i rad deltog Polisen nordvästra
Skåne på årets Pridetåg i Helsingborg under
söndagseftermiddagen. Trots regn och numera ”normala” svenska sommartemperaturer
fanns inget som kunde dämpa entusiasmen
och engagemanget.
I år var uniformer med mera bland deltagarna
i tåget inte önskvärda från arrangörens sida.
Med anledning av det deltog Polisen i civila
kläder medan uniformerade poliser i tjänst höll
i säkerheten. Även våra duktiga polisvolontärer deltog i säkerhets- och trygghetsarbetet
kring paraden och det övriga arrangemanget.
//Niklas Rydh

18-27 augusti - Malmedalen
Malmedalen, Malmös version av Gotlands Al-

medalen, arrangerades för första gången i år.

Under en vecka har alla partier haft tält uppsatta i Vänskapsparken på Rosengård dit de
boende kunde komma, lyssna och ta del.
Det har varit ett bra initiativ och varje dag har
ett parti haft sin dag med representanter på
riksnivå som har varit och talat där.
Under veckan har det bitvis varit mycket folk
som har varit och besökt området och då företrädesvis de boende, vilket också har varit ett
av delmålen.
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Det har varit en lugn vecka med poliser på
plats varje dag. Till detta har det också varit
ett antal volontärer som var med.
Ett stort tack till alla volontärer som var med
från insatscheferna Lotta Svensson och Thomas Paulsson.
//Richard Hultemark

Malmedalen arrangeras av Rörelsen Gatans Röst & Ansikte
- en organisation som bedriver verksamhet och projekt av, för och
med unga i Malmö.
”Vi ger unga möjlighet att få synas, höras och utveckla sin intressen
inom kultur och media. Vi anordnar regelbundet aktiviteter och projekt samt bidrar med resurser för att hjälpa till att uppfylla drömmar.”

19 augusti - Fotbollsuppdrag i Helsingborg
Söndagen den 19 augusti var det fotbollsuppdrag i Helsingborg. HIF och Landskrona BOIS
möttes på en utsålt stadion med nästan 16.000
besökare. Intresset var stort för landslagsbacken ”Granen” som nu spelar för HIF.
Våra volontärer hade som vanligt många positiva möten med alla besökare.
//Richard Hultemark
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