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Först ett stort tack till med-
lemmarna för förtroendet 
att fortsätta som ordförande 
ytterligare ett år. Jag ska 
göra allt jag kan för att mot-
svara era högt ställda för-
väntningar.

2010 kommer att bli ett spän-
nande år idrottsligt. Bland an-
nat kommer vi i MPGI stå som 
arrangörer för 2010 års polis-
SM i bowling. Det kommer att 
bli tuffa tävlingar där jag tror 
att de våra kommer att hävda 
sig väl. Någon har påstått att 
jag ska slå ”invigningsslaget” 
– hur kommer det att sluta? 
Måtte ett eventuellt slag i rän-
nan bara inte ge en föraning 
om hur resten av tävlingen ska 
gå.

Nu är snart våren här med 
nya och fina möjligheter till 
friskvård och vi ser alla fram 
emot längre och varmare da-
gar. Men låt oss ändå för ett li-
tet ögonblick med tacksamhet 
tänka tillbaka på den fantastis-
ka vintern! Vilka otroliga upp-
levelser barnen fått. En riktig 
vinter i Skåne med pulkor och 
skidor och vasaloppsåkarna 

som sluppit rullskidorna. Till 
det kommer många som efter 
mycket letande hittat de gam-
la ”sillarören” med utfärd till 
någon lite närbelägen sjö som 
följd. Skridsko, engångsgrill 
och kaffe – en underbar kom-
bination. Låt oss sedan inte 
förakta snöskottningen som 
motion. Vi har väl alla någon 
gång svurit över den tunga 
snön, men lite tvångsvis fys-
träning har nog i de flesta fall 
bara varit bra.

Nu ser vi fram emot att vitsip-
porna ska slå ut i Skånes alla 
vackra bokskogar. Ut och njut 
av våren.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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MPGI:s cykelsektion har sedan 2001 
genomfört 8 st Vårcykelturer där det 
vid varje tillfälle deltagit 12-20 med-
lemmar. Därvid två turer på Rügen, 
en på Ven, två på Bornholm med 
övernattningar, tre varierande turer 
utmed Öresundskusten på Själland i 
Helsingörs- och Köpenhamnsområdet. 
Vårcykelturerna har blivit en tradi-
tion.

Årets tur (2009) genomfördes på 
danska sidan två dagar i maj. Denna 
gång en tur från Helsingör norrut 
till Hornbäck. Därifrån ”inåt landet” 
med mål Bakken och övernattning 
på vandrarhemmet Lyngby-Tårbäck. 
Hela cykelturen föregicks i perfekt 
”men något mesigt” cykelväder, vil-
ket är det samma som 18-20 grader i 
flödande solsken. Nästan ingen vind 

och när det blåste hade vi medvind. 
I gengälld blev den utlovade turen på 
60 km istället 100 km. Vilket inte vål-
lade några större problem för MPGI:s 
rutinerade cyklister.

Donald, min medorganisatör, hade 
för årets cykeltur en idé. Den gick ut 
på att cykla närmsta vägen till nöjes-
fältet Bakken för att roa oss. Idén var 
god men vi är ändå en idrottsförening 

Cykeltur 2009CykeltuR 2009

MPGI:s Traditionella Vårcykelturer 2001 - 2009
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Till minnet av Sune Orvar Norén

Det var sommaren 1969 i Göteborg som jag träf-
fade Sune första gången. Jag var med Malmöpo-
lisens lag på Slottskogsvallen för att kvalspela 
mot Göteborgskollegorna. Före, under och efter 
matchen hördes en skånsk röst ibland göteborgs-
snacket. En smal, självsäker, vindsnabb ung man 
med giftig vänsterfot och imponerande Elvisfri-
syr berättade att han kom minsann ifrån Vebe-
röd. Han var anställd i Göteborg men tänkte söka 
till Malmö.

Så presenterade Sune sig och glada blev vi för 
den kommande förstärkningen. Men Veberöds 
AIF begärde 10.000:- för övergång till Malmöpo-
lisens GIF (En polislön låg på 1200:-/mån.). Sune 
fick inte spela för oss på ett helt år, eftersom vi 
inte handlade med spelare.

När Sune äntligen blev spelklar fick han ont 
i en tå. Den våren kallades han för ”Sune med 
tån” i fotbollsgänget. Han blev kry och spelade 
en framträdande roll i först serielaget och sedan 
korplaget. Hans välväxte far åkte ofta in ifrån 
Veberöd för att titta på matcher på Sorgenfripla-
nen. Sune var nog för snäll för att spela handboll, 

men även där firade hans snabbhet och teknik 
triumfer i polisens div 4-lag.

Vi som spelade fotboll dominerade en väl sam-
mansvetsad utsättning med Gösta Pålsson som 
chef. Jag och Sune körde radiobil i det gänget, 
som kallades för ”Pålles pågar”. Sune och jag 
brukade pigga upp oss med att sjunga schlagers 
i bilen mellan ärendena. Sune var också med i 
poliskören på ”Visslarens” och Bo-Åkes tid och 
hade en fin tenorstämma.

 
När vaktdistrikt 1 höll till på Västergatan 

och skulle bedriva egen utredningsverksamhet, 
handplockade chefen Leif Hallberg Sune ifrån 
stöldroteln. Sune insåg det viktiga i att klara upp 
ungdomsbrott. Under många år byggdes denna 
verksamhet upp i Sunes anda och klokskap.

Jag hade förmånen att skolas in i vad Sune 
kallade praktisk polistjänst och att utrednings-
arbetet var ett hantverk. Sune var 100% yrkes-
man och avstod länge ifrån att söka chefsstolen. 
Han la krutet på att utbilda, stötta sina arbets-
kamrater och se till att alla trivdes i hans närhet. 
Många exempel finns det på när Sune ”satt fast” 
en brottsling, så undrade ”snedseglaren” om 
Sune ville bli hans övervakare. En annan kvittens 
på Sunes popularitet var att de unga kollegorna 
som hade turen att komma under Sunes vingars 
beskydd visade sin uppskattning med små skämt 
och ommöbleringar på hans rum. 

Det var i det närmaste omöjligt att få med Sune 
ut, för att ta en öl eller annat trevligt. Hans fri-
tid var uppbokade med hans barns fritidintresse. 
Jessica simmade och spelade volleyboll, Niclas 
fotbollstränare hette Sune och My simmade på 
elitnivå. Sune kompromissade aldrig när det 
gällde barn och barnbarns bästa.

Blommorna har vissnat, bollarna har ”pyspun-
ka” och sången, visslandet, nynnandet, skratten 
har tystnat i korridorerna på Davidhalls polissta-
tions andra våning.

Det känns tungt nu, men de ljusa och glada 
minnena finns alltid kvar i våra hjärtan. 

För vännerna i idrottsföreningen och
på Närpolisområde City. Per Jystrand 

och min uppfattning var att vi skulle 
cykla några mil innan vi roade oss. Så 
det blev en deal.

Vi anlände med tåg till Helsingör fm 
vid 10-tiden. Cyklade längs Öresunds-
kusten norrut till Hornbäks hamn för 
en picnic-rast. Därefter lämnade vi 
kusten och cyklade ”inåt landet” till 
landsbyn Tiköb där ett bageri med 
danska wienerbröd var utlovat. Ba-
garen hade till mångas besvikelse 
dessvärre måndagsstängt. Turen gick 
vidare genom pastorala landskap och 
genom nyutslagen bokskog. Genom 
småbyarna Gurre, Nyrup, Kvistgård 
och Söholm. Vidare ut till Strand-
vejen vid Humlebäck och åter längs 
Öresundskusten. En eftermiddagspaus 
med utsikt över Ven diffust blågrön 
skymtande i soldiset. Vidare söderut 
på Strandvejen via cykelled ringlande 
inne i skogen via Rungstedt, Vedbäck, 
Skodsborg och Tårbäck. Vandrar-
hemmet med adress Rådvad, Lyngby-
Tårbäck var ej skyltat och visade sig 
vara ganska svårt att finna. Efter att 
ha cyklat runt på Köpenhamns golf-
bana, diverse skogsvägar och passe-
rat några grindar till hjorthägnet vid 
det gamla slottet Emeritaget fann vi 
det vid 18-tiden, vårt vandrarhem, en 
ombyggd herrgård från 1800-talet. Ef-
ter att ha installerat oss och återhäm-
tat oss efter en kort vila var det åter 
dags att grensla cyklarna för den c:a 4 
km långa färden till nöjesmetropolen 

Bakken. Den gick på en vackert sling-
rande skogsväg genom hjorthägnet 
förbi Emeritaget. Rådjur och hjortar 
kunde härvid beskådas på nära håll.

En gemensam måltid och en välför-
tjänt väl kyld öl intogs på restaurang 
Hvide Hest på Dyrhavsbakken. Där-
efter roade vi oss någon timme med 
diverse tivoliarrangemang. 

Vi var ganska trötta efter dagens 
8-milatur och cyklade åter till vårt 
natthärbärge vid 23-tiden. Nu i totalt 
mörker där vi på nära håll skymtade 
glimrande hjort- och rådjursögon 
runt omkring oss. Någon efterfest var 
det inte tal om. Alla kröp till kojs och 
sov som snälla barn strax efter mid-
natt.

Nästa dag blev det en lugn cykeltur 
från Dyrhavsbakken via Bellevue in 
mot Köpenhamn. Förbi Charlotten-
lund genom Hellerup och ner mot 
hamnområdet längs Langelinjen med 
ett besök vid den berömda Lille Ha-
vefruen. Vidare längs hamnen beskå-
dande nya Operan, Drottningskibet, 
några dansk krigsskepp. Ett besök i 
Drottningens park belägen mellan 
hamnen och slottet Amalienborg. 
En cykelrundtur på slottsgården till 
Amalienborg där de björnmössför-
sedda livgardet bevakade Dronning-
en. Därifrån till pittoreska Nyhamn 
som nu vid eftermiddagstid var belä-
get ”on the sunny side of the street”. 
En gemensam frokost / lunch intogs 

på pittoresk restaurang belägen all-
deles intill gamla ståtliga segelskutor 
förtöjda vid Nyhamnskajen.

Vår cykeltur avslutades med en 
näst intill livsfarlig tur från Nyhamn 
genom de centrala delarna i Köpen-
hamn till tågstationen Huvudbangår-
den. 

Det sägs att danskar är ett cyklande 
folk och det ligger något i det. Köpen-
hamnscyklisterna håller högt tempo. 
De använder sällan bromsen utan har 
en förmåga att hålla farten och kryssa 
mellan, bakom och framför cyklister 
och bilar i den täta trafiken. Båda jag 
och andra trafikmedvetna svenska 
cyklister blev vid upprepade tillfäl-
len omkörde både på ut- och insidan. 
Detta ibland samtidigt. 

Oaktat denna inte helt ofarliga 
transportsträcka i centrala Köpen-
hamn anlände vi alla oskadda och 
nöjda till Malmö på eftermiddagen. 
Glädjande var att önskemål om en 
Vårcykeltur också nästkommande år 
framförde redan i samband med att vi 
skiljdes åt.

I skrivande stund befinner vi oss 
i ett kallt och vintrigt februari 2010 
och det är inte uteslutet att vi försö-
ker fixa till något när det våras. In-
tressenter uppmanas därför att hålla 
öron och ögon öppna.

Roland Strömblad
MPGI:s cykelsektion.

IN MEMORIAMIn MeMORIaM
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Under september-oktober 2009 del-
tog MPGI:s herrlag i innebandy i SM-
kvalet som bestod av tre omgångar i 
”vinna eller försvinna”-variant. In-
ledningsvis mötte vi Halland i Halm-
stad och vann efter en nervös inled-
ning med 3-1. I nästa omgång mötte 
vi Kristianstad på bortaplan och vann 
med 13-4 efter även då en trevande in-
ledning. I tredje omgången så var det 
dags att möta Kalmar hemma i Backa-
hallen, Kirseberg. Det slutade med en 
övertygande seger, 13-2.

Detta betydde att vi var klara för SM-
slutspel i Västerås 18-19 november. 
En skön revansch efter misslyckandet 
i förra kvalet hösten 2007!

Väl på plats i Västerås så var vi lot-
tade i samma grupp som Gävle och 
PHS Sthlm. Vi startade bra mot Gävle 

och hade ledningen med 4-2 inför 
slutminuterna. Tyvärr så släppte vi in 
två mål på slutet och matchen sluta-
de 4-4. Inför matchen mot PHS så var 
förutsättningen att vi skulle gå vida-
re från gruppen om vi inte förlorade 
med mer än 5 mål. Matchen slutade 
2-7 efter en hel del dramatik i slutet 
och vi var vidare till semifinal!

I semifinalen så mötte vi våra gamla 
rivaler Göteborg. Trots flera chanser 
att ta ledningen så lyckades vi inte 
med det utan istället gjorde Göteborg 
tre snabba mål och matchen var i 
princip avgjord. Slutresultat 2-5.

I matchen om tredje pris så mötte 
vi arrangören Västmanland. Vi ledde 
2-1 med två återstående minuter när 
Västmanland kvitterade med ett tvi-
velaktigt mål, otur! Förlängningen 
förblev mållös och matchen gick till 

straffavgörande. Efter ett par bra 
straffar samt fina räddningar av vår 
målvakt Jerker Olsson så stod vi som 
rättvisa bronsmedaljörer! Skönt med 
ett positivt avslut trots allt.

Vår semifinalmotståndare Göte-
borg vann sedan finalen.

Bronslaget i Västerås bestod av:
Jerker Olsson (mv), Arnauld Goffin, 
Patrick Lundström, Jonas Lander, Jo-
nas Hall, Henrik Johnsson, Claes Böh-
mer, Linus Brodd, Fredrik Nyström, 
Richard Olsson samt Stefan Olofsson.

Spelare som deltog i kvalet men 
som inte kunde vara med i slutspelet 
var Jesper Jeppsson, Mattias Sigfrids-
son och Jerker Olofsson.

Nedtecknat av
Patrick Lundström,

Ordf. Innebandysektionen, MPGI

INNEBANDYInnebandy
SPM i innebandy i Västerås 2009

Grattis!
nya vinnare i ”Rör-på-dig”-tävlingen – ”blå korten”

Följande personer har vunnit varsin magväska som
skickas ut till vinnarna.

Vad är Rör-på-dig-tävlingen?
Cykla eller gå till och från arbetet eller delta i någon fysisk 
aktivitet under din fystimme. Då kan du vinna pris genom 
att fylla i och skicka in Rör-på-dig-korten. Fyll i kortet 
med ett kryss i rutan för rätt datum när du har varit fy-
siskt aktiv i minst 20 minuter (sammanlagt) den dagen. 
Aktiviteten ska upplevas som något ansträngande. Du är 
med i utlottningen även om du bara skulle ha ett kryss 
för hela månaden. Det är bara du och ditt samvete som 
bestämmer!!! 

Kortet skickas till Personal- och arbetsmiljösektionen,
Liselott Hedenskog genom internposten.

Lycka till önskar Liselott Hedenskog, Idrottskonsulent

DRAGNINGdRaGnInG
 i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Bengt A Svensson, LK
Rosita Sarliden, LOA
Anders Sandqvist, POSS
Dina Liljedahl, PONS
Monica Ottosson, LK
Rolle Nilsson, LOA
Camilla Benke, POMA

Per Jönsson, POMS
Irene Ohlsson, PONS
Annica Radeby Lundh, Stabsavd.
Eva Fransson, Stabsavd
Ann-Christine Pella, POSS
Inger Ekblad, POMA
Ingela Hessbo, PONS

Namn:

Arbetsplats:

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31 Månad:

Rör på Dig!Cykla eller gå till/från jobbet,
eller delta i någon fysisk aktivitet

Delta i utlottning av priser.

Sätt kryss i rutan vilka dagar i månaden Du varit aktiv.

Börja NU!

under din fystimme.
Aktiviteten ska ha pågått under minst 20 minuter och

upplevas något ansträngande. Skicka korten till 

P- och arb.sek. Liselott Hedenskog.

Nu startar vi med fystester i hela 
Skåne. Ta chansen att testa din kon-
dition!

Cykel- eller löptest
Åstrands cykeltest är ett submaximalt 
test där testpersonen anstränger sig 
till ungefär hälften av sin maximala 
kapacitet, vilket kan jämföras med en 
snabb promenad. Testet passar alla, 
även dem som tränar lite eller inget.

Coopers löptest är ett maxtest där 
testpersonen springer maxhastighet 
i två kilometer på en uppmätt slinga. 
Testet passar dem som har god kon-
dition och tränar flera dagar i veckan, 
särskilt dem som löptränar kontinu-
erligt.

Anmälan till fystest
Start sker i Polisområde Nordöstra 
Skåne vecka 10 sedan kommer samt-
liga avdelningar inom Skånepolisen 
att erbjudas fystest under 2010. Din 
chef kommer att meddela när det är 
dags för testerna i ditt område. Du 
kan också hitta information på In-
trapolis/Personalentré/Friskvård, se 
länk om fystest under lokal informa-
tion. Här kommer du också att hitta 
information om hur du anmäler dig. 
Yttre personalen kommer att priori-
teras men civil personal är också väl-
kommen att anmäla sig. 

Första veckorna genomförs bara cy-
keltester medan löptesterna kommer 
igång då vädret tillåter. Fystesterna 
planeras att vara årligen återkom-
mande, men uppföljningar kan vid 
behov göras med kortare intervall. 

Målet är att minst 1300 medarbe-
tare testas under 2010.

Bättre fysisk förmåga
Syftet med testerna är att stimulera 
till ökad fysisk aktivitet som kan ge 
bättre fysisk förmåga att klara arbe-
tets krav. Dessutom leder god kondi-
tion oftast till bättre hälsa och lägre 
sjukfrånvaro. 

Har du redan en god kondition ger 
testet en bekräftelse på detta och du 
kan få reda på hur din kondition är i 
förhållande till andra.

Om du inte är nöjd med ditt test-
resultat? Misströsta inte! Med små 
enkla förändringar blir det snabbt 

bättre, till exempel kan korta, helst 
dagliga promenader göra skillnad. Du 
har sedan möjlighet att göra ett nytt 
fystest cirka tre månader senare för 
att få bekräftelse på detta. 

Passa också på att använda din fys-
timme varje vecka! 
Välkommen att fystesta dig!

Du får ett mått på din kondition 
samt tips om hur du förbättrar den.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Charlotte H Svanebjär, 0734-045 205
Ansvarig testledare
Liselott Hedenskog, 040-20 12 02 
Idrottskonsulent

KONDITIONkOndItIOn
Testa din kondition med ett fystest!
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Årets Polis-SM i pingis arrangerades 
av Kristianstadspolisens IF i Sånna-
hallen i Åhus. Tävlingen samlade 32 
deltagare från Hudiksvall i norr till 
Helsingborg i söder. 

Många var anmälda i flera klasser. 

I samband med Polis- SM i Halmstad 
2008 åtog sig Kristianstadspolisens IF, 
med Ingvar Widell i spetsen, arrang-
emanget. Till tävlingsledare utsågs 
Lars Alfredsson. Till sin hjälp hade de 
deltagare från både Hässleholm och 
Kristianstad samt områdeskollegor 
som inte skulle spela.

I ett tidigt skede tog arrangören 
kontakt med den lokala pingisklub-
ben KFUM Kristianstad. De kunde 
hjälpa till med att utrustning i form 
av bord, siffervändare, domare, lott-
ning, speaker och sekretariatsuppgif-
ter m m mot en rimlig ersättning.

Boende och bankett ordnades lämp-
ligt på Åhus Strand hotell. En perfekt 
hotellanläggning för denna typen 
av arrangemang. Av erfarenhet vet 
Kristianstadspolisens IF att de alltid 
” fixar ” till denna typen av arrang-
emang på bästa sätt. Bra service, bo-
ende och utsökt mat mm. Tack Åhus 
Strand hotell!

Fredagen den 8 januari kl 14.00 
samlades arrangörerna och dukade 
för spel i Sånnahallen i Åhus. Bord 
och barriärer kördes från Idrottshal-
len i Kristianstad till Sånnahallen. 
Allt under ledning av Lena Petterson 
och Maria Holmgren från KFUM Kris-
tianstad. För oss pingisamatörer kän-
des det tryggt med deras deltagande 
då de hade stor vana vid liknande ar-
rangemang. Att duka för tävlingsspel 
på 12 bord tog inte lång tid.

Första tävlingsdAGen
Prick kl 09.00 hälsade Ingvar Widell 
samtliga närvarande välkomna till 

årets Polis-SM i pingis. Lena och Maria 
hade rutinerat väntat med lottningen 
tills nu då de ville ge möjlighet till 
efteranmälningar så länge som möj-
ligt. Med ett behändigt dataprogram 
fixades lottningen på ett ögonblick. 
Från KFUM Kristianstad hade det 
tillkommit både ungdomar och äldre 
medlemmar som skulle döma under 
dagen.

Under lördagen avverkades spel i 
klasserna herrsingel, oldboys singel, 
veteran singel, äldre veteran singel, 
motion singel, herrdubbel, oldboys 

dubbel, veteran dubbel, äldre veteran 
dubbel samt motion dubbel.

Lena och Maria var hela tiden ly-
hörda för spelarnas önskan och det 
bestämdes att i klasser där det var 
möjligt skulle både A och B slutspel 
ske. Utan deras hjälp hade vi aldrig 
klarat av att ordna detta.

Undertecknad hade orutinerat an-
mält sig i totalt 8 klasser under två 
dagar. De första tre matcherna i två 
olika klasser spelades utan uppehåll. 
Matcherna var jämna och gick till 
många set och man insåg att man 

BORDTENNISbORdtennIS
Polis-SM i Pingis 2010 i ÅhusTill skidåkarnas glädje och till golfen-

tusiasternas förtvivlan har vi haft en 
lång och snörik vinter.

Under ”normala” förhållanden är 
det inte många dagar, under vintern, 
då det INTE går att spela golf. Årets 
vinter har gjort det OMÖJLIGT att 
spela golf från mitten av december till 
slutet av mars och detta innebär sä-
kerligen att många golfspelare dröm-
mer om en varm och skön vår.

MPGI:s golfsektion kan, som alla 
andra år, presentera ett digert och 
spännande spelprogram inför 2010.

Sektionen kommer, under 2010, 
att arrangera 9 st månadstävlingar. 
Deltagandet i månadstävlingarna är 
grunden för att kunna få en bra pla-
cering i Order Of Merit, som i sin tur 
innebär möjligheter att vara med på 
div. ”godbitar ”. 

Den 15 april spelas den första må-
nadstävlingen på Bedinge GK. 

Den 26-28 april spelas den traditio-
nella 3-stads tävlingen mellan Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Årets spel-

plats är Fredrikshavns GK, på Jylland.
De 8 bäst placerade, på 2009 års Or-

der Of Merit lista, kommer att repre-
sentera Malmö.

Den 1 juni spelas Länspolismäster-
skapet på Bosjökloster GK. 

Vecka 32 spelas sektionens klubb-
mästerskap på Lunds Akademiska GK.

Den 26-27 augusti spelas Polis SM i 
Stockholm. Spelplats blir Mälarö GK, 
Skytteholm.

Den 2 september kommer den pre-
stigefulla tävlingen The Cup of the 
Cops att spelas. Tävlingen utspelas 
mellan MPGI:s Golfsektion och LKC-
Touren och spelas enligt Ryder Cup 
modell. Spelplats ej fastställd.

Den 13 september spelas Skånesla-
get som är en tävling mellan PONV 
och MPGI:s Golfsektion. Årets tävling 
arrangeras av PONV. Spelplats okänd.

Den 15-19 september spelas den 
årligt återkommande landskampen 
mot Holland. 8-10 spelare kommer 
att representera sektionen. 2009 års 
Order Of Merit gäller som uttagning. 
Landskampen kommer att utkämpas 

någonstans i Holland.
Vecka 40 spelas årets sista månads-

tävlingen på Malmö-Burlövs GK.
Säsongen avsluts traditionsenligt 

med Rolf ”Tejpen” Björklunds Glög-
golf på Söderslätts GK. Efter tävlingen 
bjuder Golfsektionen sina medlem-
mar på ärtsoppa och pannkakor. Tid-
punkt kommer att meddelas senare.

Under säsongen kommer KM-
match att spelas. En final med de fyra 
främsta kommer att spelas på, för 
stunden, okänd golfklubb. 2009 års fi-
nal spelades på Sturup Park GK.

Glöm inte att läsa Golfsektionens 
hemsida på Intrapolis. Hemsidan 
uppdateras kontinuerligt. Golfsektio-
nens förhoppning är att många spe-
lare kommer att deltaga på de olika 
tävlingarna. Alla spelare med offici-
ellt handicap är välkomna.

Sektionsledningen hälsar alla
gamla, men framförallt nya

medlemmar, välkomna till en
ny spännande golfsäsong 2010.

GOLFSÄSONGEN 2010GOlFSÄSOnGen 2010

DATUM BANA TÄVLING TÄVLINGSLEDARE
15 april Beddinge  Månads PB, start kl 08.00 Stefan Nordh, 0730-290217 
26-28 april   Trestads Sektionsledningen
7 maj Assartorp  Månads PB, start kl 07.00 Lars Mahler, 0706-519147 
24 maj  Sjöbo Månads Slaggolf, start kl 13.00  Kent Nilsson, 0705-616996 
1 juni Bosjökloster LPM, OBS anmälan via mail innan 13 maj Göran Holmgren    
10 juni Tegelberga Månads PB Mats Jennby, 0706-558352
   Anders Ottosson, 0708-335787
v 26-27 Söderslätt  Månads  Slaggolf Göran Lindholm 
v 31  Vellinge Månads  PB Lars-Olle Malm, 040-455186, 010-5688929
v 32 Lund KM Stefan Wredenmark, 0733-751401
v 33  Romeleåsen Månads  Slaggolf  Mats Hansson, 0733-760501
26-27 aug  Stockholm SM  Sektionsledningen
2 sept Cup Of The Cops  Sektionsledningen 
13 sept  Skåneslaget borta mot PONV Sektionsledningen
15-19 sept Landskamp mot Holland Sektionsledningen
v 39 Sofiedal Månads PB Stefan Wredenmark, 0733-751401
v 40  Malmö Månads Slaggolf Ola Wahlberg, 0733-483917
 Trelleborg Gås   
 Söderslätt Glögg Rolf ”Tejpen” Björklund
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prisutdelning. De som inte fick några 
priser för sitt deltagande i pingisen 
kunde fortfarande få pris genom den 
personliga lott som alla som deltog i 
banketten fått tilldelad sig. Jag fick 
med mig hem ett exemplar av Nord-
isk Kriminalkrönika. Andra vann trö-
jor, cykelhjälmar och picknickstolar. 
En halvtimme senare hade alla lott-
nummer blivit dragna och alla hade 
fått pris. Jämlikhet!

Efter detta så var som sagt kvällen 
slut för min del. Eftersom jag skulle 
köra bil dagen efter så drack jag bara 
Pepsi till maten. Ett gäng valde dock 
att sätta i sig drycker av det starkare 
slaget och gå ut i Kristianstad senare 
på kvällen/natten. Rykten säger att 
Max och Dan fick hämta upp Lovén i 
Kristianstad innan tävlingen på sön-
dagsmorgonen. Vilken idrottsman!

Andra tävlingsdagen
Väckarklockan var ställd på 08.00 
söndag morgon. Konstaterade att 
träningsvärken sedan gårdagen var 
ihållande. Dessutom kändes ett par 
blåsor på foten av. Tur att man är gift 
med en distriktssköterska. Hon fixade 
med lämplig behandling och efter en 
bastant frukost kördes det MAQ-upp-
värmning (Hopprep och kvastskaft, 
modernt påfund) i gillestugan. Ingvar 
Widells skämtsamma påhopp från 
lördagen efter en tuff match ekade 
i huvudet ” Staude, grabbarna säger 
att det är första gången i tjänsten 
dom har sett dej svettig ”. Svaret till 
Ingvar Widell kom blixtsnabbt ”var-
för spelar inte du pingis?”. För er som 
inte vet så hade Ingvar Widell under 
en period en Poliskommissarietjänst 
med funktionen att anordna en jul-
fest samt coacha svenska polislands-
laget i handboll. Och det var på den 
tiden när Kommissarier faktiskt var 
ovanliga i polishusen!  Hur som, efter 
en ordentlig uppvärmning kändes det 
helt okej. Dan anlände kl 09.10 och 
färden gick mot Sånnahallen, via en 
omväg om Kristianstad centrum för 
att hämta upp antagonisten P. Lovén. 
Vi hade båda fått kaxiga sms under 
lördagskvällen från berört dubbelpar 
P. Lovén/ P. Loord, Hässleholm/ Väs-
tervik.

Idag hade vi fått sovmorgon då spe-
let började först 10.00. Idag skulle det 
koras mästare i Herrar lag, Oldboys 
lag, Veteran lag samt Motion lag.

möjligtvis hade begått ett misstag 
med anledning av nuvarande fysisk 
form. Man är inte 20 år längre. Men 
jag var inte ensam om detta misstag 
och för att se positivt på det så var 
chansen till medalj större. Bara man 
inte kroknade!

Efter många intensiva och under-
hållande matcher korades värdiga 
mästare, silvermedaljörer och brons-
medaljörer.
Segrare Herrsingel A,
Håkan Ahlgren, Västerort

Segrare Herrsingel B,
Fredrik Johansson, Göteborg

Segrare Oldboys singel,
Håkan Ahlgren, Västerort

Segrare Veteran singel A,
Tomas Vänerfors, Lidköping

Segrare Veteran singel B,
Lars-Göran Larsson, Helsingborg

Segrare Äldre Veteran singel,
Erik Wilhelmsson, Hudiksvall

Segrare Motion singel A,
Lars Alfredsson, Kristianstad

Segrare Motion singel B,
Johan Olsson, Hässleholm
Segrare Herrdubbel,
Rickard Gartèr/ Daniel Skoog,
Helsingborg/ Halmstad

Segrare Oldboys dubbel,
Rickard Gartèr/
Lars-Erik Wallstedt, Helsingborg

Segrare Veteran dubbel,
Conny Troedsson/
Johnny Karlstedt, Falköping

Segrare Veteran dubbel,
Erik Wilhelmsson/
Göran Strömbom, Hudiksvall

Segrare Motion dubbel A,
Lars Alfredsson/
Leif Johnsson, Kristianstad

Segrare Motion dubbel B,
Max Staude/
Dan Andersson, Hässleholm

Stort grattis till segrare och medal-
jörer.

Undertecknad som spelade och 
samåkte med Dan Andersson, Häss-

leholm, konstaterade efter sista 
matchen att någon bankett inte var 
att räkna med för våran del. Hela 
kroppen värkte och ambitionen inför 
morgondagen var hög. Här behövdes 
vila och återhämtning. Vi hade under 
dagen förlorat en mycket prestigefull 
dubbel mot Peter Lovén/Patrik Loord 
i motionsklassen. Med 3-0 i set. På 
söndagen hoppades vi på en gruvlig 
revansch i lagspelet. Därför överläm-
nas rapporteringen från banketten 
till Johan Olsson, Hässleholm.

Banketten
På lördagskvällen var det dags för 
bankett på Hotell Åhus Strand. Ban-
ketten inleddes klockan 19 och när 
alla var samlade ute i lobbyn så visade 
Ingvar Widell och hotellansvarige in 
oss i ett rum där vi skulle spendera 
kvällen. Vi blev ett ganska stort säll-
skap, uppskattningsvis 35 personer. 
Vissa av oss är ju bara strax över 20 år 
så vi orkar både spela pingis och delta 
i festligheterna! Skämt åsido. Jag som 
bara ställde upp i två klasser hade i 
alla fall ork kvar på kvällen.

Efter detta så varvades kvällen med 
god mat och tal från diverse personer. 
Bland annat så pratade allas vår Ing-
var Widell om pingis och polisidrott 
i övrigt. Med hans stora engagemang 
har han hunnit med att arrangera 
och hjälpa till i många arrangemang, 
vad beträffar just polisidrott, genom 
åren. Övriga talare var Erna Arhag 
som är Kommunfullmäktiges ordfö-
rande i Kristianstad. Hon berättade 
om Kristianstads kommun i helhet 
och vilka andra arrangemang som 
Kristianstads kommun har stått för 
under åren. Därefter uppkom även 
ett par spontana talare som hade lite 
om varje att säga. Trevligt!

Även maten som serverades var 
mycket trevlig och uppskattad. Till 
förrätt fick vi gravad lax med grav-
laxsås på rostad bröd och blandade 
grönsaker till detta. Det smakade all-
deles förträffligt efter en dag full av 
pingismatcher! Till huvudrätt var det 
baconlindad fläskfilé, rotfruktsgra-
täng och rödvinssås. Till detta fick vi 
även en fräsch grönsallad och toma-
ter som var fyllda med stuvade kanta-
reller. Inte illa! Och av mina grannar 
vid bordet att döma så hade de samma 
åsikt som mig gällande maten.

För min del avslutades kvällen med 
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MULTISPORT
lande länk. I årets tävling i Nyköping 
deltog 27 lag för att göra upp om den 
prestigefulla titeln Mästare i Sveriges 
tuffaste polistävling.

Nyheten för året var att tävlingen 
fick SM-status vilket medförde att 
lagets sammansättning begränsades 
till poliser från samma län. När förra 
upplagan av SPA gick av stapeln täv-
lade vi alla i olika lag och sökte därför 
efter nya lagkamrater. Med lite tur 
och mycket letande fann vi varandra 
och bildade Team Skåne. 

Att vara ett bra multisportlag 
handlar inte bara om att vara tre fy-
siskt starka individer utan att fungera 
som ett lag och få ut maximalt av hela 
gruppen. Man är olika stark på olika 
grenar och då gäller det att hjälpas 
åt för att nå det gemensamma målet. 
För att svetsa samman laget ställde vi 
därför upp i två kortare multisport-
tävlingar för blåljuspersonal i Borås 
respektive Höör. Vi vann båda dessa 

tävlingar och hade siktet inställt på 
pallplats i SPA, men visste att konkur-
rensen i toppen var stenhård. Våra 
hårdaste konkurrenter var stock-
holms- respektive göteborgspiketen. 
I dessa lag fanns två av våra forna 
lagkamrater Patrik Johansson och 
Johan Holm, som är mycket duktiga 
multisportare.

Jonas är motorn i laget, en evig-
hetsmaskin som hela tiden driver la-
get framåt. När han märker att någon 
är trött tar han snabbt fram dragli-
nan för att hjälpa till. Johans fysiska 
styrka påminner om den klassiska se-
riefiguren Ferom i Finn & Fiffi. Han är 
en fantastisk paddlare och en klippa 
på att hålla den positiva andan uppe. 
Terje är navigatör, en av de allra bästa 
i landet och en otroligt stark löpare. 
Terje har dessutom ett enormt enga-
gemang och stor tävlingserfarenhet.

En annan viktig aktör i ett multi-
sportlag är supporten. Dvs. personen 

som vid växlingarna ser till att laget 
får med sig rätt näring och utrust-
ning på varje sträcka. Det är under 
växlingarna, som man får chansen 
att vila benen lite, dock handlar det 
endast om 45 sekunder annars är det 
en dålig växling. Jonas Arenfalk var 
support och gjorde ett utmärkt jobb 
i Nyköping och laget kunde inte fått 
bättre support.

Resan upp till tävlingen startade 
redan tidigt på morgonen för Johan 
och Jonas Arenfalk och gick sedan vi-
dare via Höör (Jonas) och Åhus (Ter-
je). I bilen satt fyra förväntansfulla 
”Skåningar” som kände sig mycket 
starka. Väl på plats vid sex tiden 
på kvällen slog laget upp tältet och 
gick igenom utrustningen. En timme 
innan starten, som var vid midnatt, 
fick vi flertalet av de kartor som var 
aktuella i SPA 2009. Som navigatör 
förberedde Terje sig genom att göra 
vägval och rita in dem på kartorna, 

Efter intensiva matcher korades 
mästare i samtliga klasser.
Segrare Herrar lag,
Håkan Ahlgren/
Daniel Mattsson, Västerort

Segrare Oldboys lag,
Rickard Gartèr/
Lars-Erik Wallstedt, Helsingborg

Segrare Veteran lag,
Conny Troedsson/
Johnny Karlstedt, Falköping

Segrare Motion lag,
Lars Alfredsson/
Leif Johnsson, Kristianstad

Stort grattis till samtliga medaljö-
rer.

I Motion lag mötte alla lagen alla. 
Här fick vi vår chans till gruvlig re-
vansch i andra matchen. ”Rävarna” 
Lovén/ Loord väntade. Nu gällde det. 
Jag sa till Danne just innan match 
att förlorar vi detta så går vi hem 
till Vinslöv/Hässleholm. 4-5 mil. Det 
fungerade utmärkt som tändvätska. 
Matchen slutade 5-0 i våran favör (15-
0 i set). Rävarna ”landade åter nere på 
jorden och ordningen återställd.

Tävlingssammanfattning
Det viktigaste med Polis-SM i pingis 
är kanske inte att vinna? Att få kom-
ma iväg från vardagen ett par dagar 
under den kallaste och mörka årsti-
den, att få träffa och umgås med trev-

liga kollegor under idrottsliga former 
är viktigare. 

Att man sedan försöker göra sitt 
allra bästa vid bordet hör till. Vad som 
var extra kul i år var de nya ansiktena 
som tillkommit. Motionsklassen in-
fördes för ett par år sedan under Po-
lis-SM i Landskrona. Den klassen har 
nu vuxit sig större. I år hade många 
spelare från Oskarshamn, Västervik 
och Hässleholm och Kristianstad till-
kommit. Kan berätta att LKC Kalmar 
gick ut med ett länsanrop på lördags-
kvällen och gratulerade kollegorna 
från Oskarshamn och Västervik till 
framgångarna. Kul! Polis-SM i pingis 
ska växa sig större igen. Troligen 
genom motionsklassen. Flera av mo-
tionsklassens deltagare är mogna för 
är att ta steget ”upp” i huvudturne-
ringen. Det går även bra att dubblera 
mellan motionsturneringen och hu-
vudturneringen. Om man inte tillhör 
den yppersta eliten.

Som arrangörer fick vi mycket be-
röm för upplägget och genomföran-
det av arrangemanget. Och för det 
måste vi i vår tur tacka medlemmar-
na i KFUM Kristianstad, Åhus Strand 
Hotell, Kristianstads kommun samt 
ett tiotal lokala företag som på olika 
sätt hjälpt till eller sponsrat prisbor-
det eller annat.

Tack även till alla de kollegor som 
har hjälpt till med arrangemanget på 
ett eller annat sätt. Kollegor som inte 
har spelat har hjälpt till att bära bord 
och annan utrustning, köra släp m m. 

Samt även tack till alla de kollegor 
och anhöriga som kom och tittade på 
tävlingarna. 

Tack till samtliga deltagare. Vissa 
titlar är kanske lite tyngre än andra 
i dessa spel. Men tillsammans har ni 
alla med er närvaro bidragit till detta 
lyckade arrangemang. 

Tack även till Ingvar Widell, Lars 
Alfredsson och områdesledningen i 
PONS (Polisområde Nordöstra Skåne) 
för den positiva inställningen till ar-
rangemanget.

Detta sammantaget gjorde arrange-
manget så bra som det nu blev!

Avrundning
Vi från PONS har definitivt fått blodad 
tand inför nästa års Polis-SM i pingis 
som går i nya Arenan i Halmstad. Trä-
ningen har redan inletts. Och vi ska 
definitivt ta ytterligare kliv resultat-
mässigt tills nästa gång. Hoppas ni 
andra antar utmaningen. Ni som inte 
” vågade ” anmäla i år, våga till 2011. 
Vi är övertygade om att betydligt fler 
motionsspelar på hemmaplan och att 
ni har på SM att göra. Vi ses i Halm-
stad.

Vänliga pingishälsningar
Foton/Max Staude

Vid tangenterna
Max Staude /Johan Olsson

 Skåne/PONS/Näpo Hlm

MultISPORt
Svenskt mästerskap för tuffa poliser

”Vi passerar ängen och tar oss upp på 
åsen för att stämpla, då dyker fler och 
fler svarta prickar upp framför ögo-
nen. Jag får svårt att hålla riktningen 
med kompassen. När vi klättrat ytter-
ligare ett 10-tal meter upp ser vi som 
tur är skärmen. Det är som om kartan 
omvandlas till en teckning utan sam-

manhang. Vi stämplar och springer 
vidare. Nu märker Jonas och Johan att 
något är fel, mycket fel och frågar om 
de ska ta över kartan.” –Terje Wale-
nius, navigatör i Team Skåne.

17 timmar har gått av 2009 års upp-
laga av Swedish Police Adventure 

(SPA). En multisporttävling där tre 
poliser bildar ett lag som tillsammans 
ska genomföra ett antal moment för 
att så snabbt som möjligt passera mål-
linjen. De moment det handlar om är 
mountainbike, löpning, inlines, padd-
ling, repfirning, simning samt skytte 
med orientering som sammankopp-
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medan Johan och Jonas förberedde 
utrustningen.

Tävlingen var indelad i tre etapper 
med vila mellan. Hur lång vila man 
fick mellan etapperna berodde på hur 
snabbt man avverkade respektive 
etapp. För tätlagen blev tiderna unge-
fär följande: 00-07, 12-17 samt 06-12, 
dvs. totalt knappt 18 timmar.

Första etappen var rogaining, viket 
innebar att man fick en karta med 
ett antal kontroller som man fick ta 
i valfri ordning genom löpning i ett 
skogsparti. Lagen var tvungna att 
bära med sig utrustning till en senare 
del av nattetappen, som var inlines. 
Men innan dess var det en paddel-
sträcka. Då det var dags att snöra på 
inlines var Stockholmspiketen, Gö-
teborgspiketen och Team Skåne alla 
samlade. Efter inlines var det dags för 
den långa nattcyklingen (MTB). Team 
Skåne låg då på tredje plats efter att 
ha gjort en orienteringsmiss på väg 
till paddlingen och tappat några mi-
nuter på inlinessträckan. Alla i laget 
kände sig fräscha på cyklingen och 
humöret var på topp, trots att täten 
var 20 minuter före dem. Team Skå-
ne betade av kontroll efter kontroll i 
ganska högt tempo för att försöka ta 
in på lagen framför. De lyckades kom-
ma ikapp Göteborgslaget ca 1,5 km 
innan etappmålet. Väl i mål  tidigt på 
morgonen visade det sig att de endast 
var en minut efter ledande lag från 
Stockholmspiketen.

Jonas Arenfalk serverade pasta och 
köttbullar till frukost som vi slukade 
med god aptit. Därefter masserade vi 

varandra och försökte sova några mi-
nuter i tältet innan nästa etapp, som 
inte var långt borta. Det kändes bra 
för Team Skåne att ha tätkänning.

Efter lite vila i ett alldeles för varmt 
tält var det dags att komma igång 
igen. Leder och muskler var stela ef-
ter nattens etapp, men lätt jogging 
ner till Nyköpings hamn gjorde susen. 
Andra etappen började med reppel-
lering från den 60 meter höga silon i 
hamnen. Därefter började slitet igen 
med löporientering. Alla växlingar på 
denna etapp skedde på Nyköpings fri-
luftsbad, som även utgjorde tävlings-
centrum under hela tävlingen. Innan 
varje växling på denna etapp var det 
hopp från fem meters trampolinen 
och 25 meters simning. Detta var ett 

välkommet inslag både för de tävlan-
de och publiken.

Efter första simningen hoppade 
laget på cyklarna för att sig en kort 
sträcka till skjutmomentet. Skyttet 
gick bra för Team Skåne och de gav 
sig ut på cyklarna igen, stärkta av att 
slippa tidstillägg för missade skott. 
Denna cykling bjöd på besvärlig ter-
räng, men laget närmade sig nästa 
växling och ny simning. 

Då Team Skåne sprang ut på den 
sista löpsträckan på denna etapp 
låg  de på delad andra plats tillsam-
mans med göteborgarna. I ett försök 
att navigera bort dem lyckades Team 
Skåne även lura bort sig själva. Denna 
miss gjorde att laget var ensamma 
i skogen tills det var två kontroller 

kvar av etappen, då de fick kontakt 
med både göteborgarna och stock-
holmarna, som följts åt. De två lagen 
visste att Terje var rutinerad orien-
terare och valde att ta rygg på Team 
Skåne och tävlingens mest dramatis-
ka spurtstrid uppstår. Tre slitna men 
vinstsugna lag rusar mot mål. Innan 
etappmål skall hopp från femman 
och 25 meters simning avklaras. Det 
blir hela havet stormar i bassängen 
och Team Skåne kommer in med en 
obetydlig men skön etappvinst. 

Den andra vilan var mycket efter-
längtad. Även här blev mat, massage 
och sömn fokus, efter 12 timmars 
tävling i full fart hade alla kramper 
och andra skavanker. Inställningen 
var dock på topp eftersom laget hade 
kommit ifatt täten.

Inför den sista etappen korrigerades 
tiderna, vilket gjorde att Team Skåne 
gick ut med en ledning på 3,5 minut 
gentemot stockholmarna. Tråkigt 

nog hade inte göteborgslaget lyckats 
med skyttet och blev bestraffade med 
30 minuters tillägg. Därmed startade 
de ca 40 minuter efter ledande lag.

Jaktstarten i tredje etappen bör-
jade med en lång mountainbike-
sträcka, därefter 5 km löpning och 
sedan paddling tillbaka mot Nykö-
ping. Paddlingen blev mycket tuff 
eftersom lagen delvis fick bära, släpa 
och lyfta kanoten i en igenväxt bäck. 
Team Skåne ledde dock fortfarande 
när detta moment är avslutat. Den 
allra sista sträckan var tio kilometer 
löporientering.

Solen stekte och Team Skåne var nu 
vid tidpunkten då Terje började hal-
lucinera. Terje hade gått in i väggen 
och insett sin dumhet när han endast 
tagit med sig vatten, och inte sport-
dryck, på de sista sträckorna. Terje 
fick total salt- och näringsbrist. Jo-
han och Jonas förstod också vad som 
hade hänt, så Johan gav Terje sin sista 

Maxim gelé som är fullproppad med 
energi. Terje trycker i sig alltihop. 
Laget hade endast 2,5 kilometer kvar 
och kunde långsamt ta sig vidare. Till 
slut lyckades Team Skåne ändå gå i 
mål som vinnare med 15 minuter till 
tvåan. 

Göteborgspiketen slutade på tredje 
plats, Stockholmspiketen på andra 
plats och Team Skåne på första plats. 
Vilken skön seger!

Avslutningsvis vill vi tacka Tobias 
Käll och alla andra som anordnade 
tävlingen. Det krävs mycket tid och 
arbete för att anordna en tävling i 
denna klass. Än en gång ett riktigt bra 
arrangemang och vi ser fram emot 
2011. Väl mött i skog och mark Team 
Skåne.

tisdag
18.00 Registrering och
fotografering
19.00 Informationsmöte 
(30min)
Ca 20.00 Registreringen 
stänger

Onsdag
Etapp 1
Start 00.00
(inlines och stavar ska
med hela vägen)
1:1 Löpning mörker 45min
1:2 Paddling mörker 60 min
1:3 Kombisträcka Inlines 
och Löpning mörker
120 min
1:4 Mountainbike 90 min

Målgång etapp 1
 06.00-10.00

Vila 06.00 – 12.00

Etapp 2
Individuell start från 12.00
2:1 Firning 5min 
2:2 Löpning 30min
2:3 Vattenmoment 5min
2:4 MTB 120 min 
2:5 Skytte 10min
4:6 Vattenmoment 5min
2:7 Löpning 45min 
2:8 Vattenmoment 5min

Målgång etapp 2  17.00-22.00

Nattläger

torsdag
Etapp 3
Jaktstart från 06.00
3:1 MTB 120 min
3:2 Löpning 60 min
3:3 Paddling 60 min
3:4 Löpning 60 min

12:00 Målgång

Faktaruta:
www.policeadventure.se
www.frostamultisport.se

SwedISH POlICe
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ett tillfälle andningssvårigheter så att en sköterska
får ingripa och se till så att hon får luft. Sköterskorna
dröjer kvar och låtsas städa, men Kalle säger till dem
att gå hem och de tvingas att lämna kvar Madde en-
sam med Kalle. Hon är då i ett djupt sömntillstånd
med nålen kvar i armen.

Madde själv minns ingenting om vad som hände
2003. Alla kan idag läsa på internet om hur detta
egentligen borde gått till, nämligen antingen helt
utan bedövning eller med lite lokal bedövning i ak-
tuell arm. Åklagaren väljer att 2007 åtala Kalle för
framkallande av fara för annan, men på tredje dagen
i tingsrätten så väljer åklagaren att återkalla detta
åtal. 

Madde själv ifrågasatte ingenting om vad som
hände 2003 förrän efter händelsen 2007.

Under år 2003 hade Madde alltså sällskap med
Kalles son. Förhållandet rann sedan ut i sanden, ef-
tersom Kalles son studerade i England och Madde
studerade i ett annat land. Hon hade dock kvar ett
fortsatt stort förtroende för Kalle och Madde hade
även kontakt med Kalles son som vän via bland an-
nat Face-book.

Bröstoperation görs i januari
2007 vill Madde förstora sina bröst och hon går där-
för till Kalle på kliniken för att diskutera detta i ja-
nuari månad.

Vid denna diskussion framför Kalle att han även
kan hjälpa henne med att ta bort hennes könshår
med hjälp av laserbehandling. Madde går med på
detta, efter viss övertalning. Hon går med Kalle in i
laserrummet. Det är en helgdag och ingen annan ar-
betar på kliniken. Madde får klä av sig naken och
lägga sig på en säng/brits. Laserrummet och lasern
tillhör inte plastikkirurgens normala arbetsrutiner,
utan detta sköts normalt av en kvinna som inte är lä-
kare. Kalle förklarar att han endast gör detta som en
tjänst åt kvinnor som han känner.

Kalle kör med lasermaskinen och tar bort Maddes
könshår. I samband med detta så vill Kalle gärna ha
sina fingrar i närheten eller till och med i Maddes
kön, vilket hon inte tycker om. Hon får säga till ho-
nom att hålla sig till bikinilinjen.

Kalle har senare lämnat in en bild till polisen, där
han visar att för att ta bort hår på yttre blygdläpp, så
måste han ha två fingrar in under yttre blygdläppen.

Det visade sig senare att det bara var Kalle som
ansåg sig behöva detta.

I utredningen som senare överlämnades till åkla-
gare så fanns händelsen i januari med som ett sexu-

ellt ofredande, men åklagaren åtalade aldrig för det-
ta.

Madde fick i januari opererat och förstorat sina
bröst av Kalle.

En ny operation görs i maj
Madde var dock inte nöjd med denna operation. Det
ena bröstet hade inte blivit bra och Madde tog därför
kontakt med Kalle igen och hon ville ha rättat till det
ena bröstet. I samband med detta ville hon ha båda
brösten något större. Det var denna operation som
planerades in och genomfördes den 3 maj 2007.

Dagen innan, alltså den 2 maj 2007, var Madde
hos Kalle och pratade om hur bröstoperationen skul-
le gå till. I samband med detta så tar Kalle upp att de
kanske måste ta om laserbehandlingen på könshåren
en gång till för att detta ska bli bestående. De kom-
mer överens om att försöka få in det också under
morgondagen i samband med bröstoperationen.

Madde kommer till plastikkirurgen den 3 maj
2007 klockan 10.00 för att i första hand göra en ny
bröstoperation. Hon får ett eget litet rum med TV.
Madde får klä av sig allt utom trosorna och sedan
får hon en morgonrock att ha om sig. Hon får också
lite ”premedicinering” och här säger Kalle i förhör
att han trott att hon fått en tablett Dormicum, men
det visar sig att detta fick hon inte. Hon fick en helt
vanlig Panodil.

Det kommer sedan en sköterska och sätter en nål i
armen på henne. Vid 12-tiden kommer plastikkirur-
gen och hälsar och säger att han bara ska äta och se-
dan så kan de ta laserbehandlingen. Kalle äter snabbt
och kommer sedan och följer Madde en våning ned
till laserrummet. Hon får ta av sig sina trosor och
morgonrock och lägga sig naken på sängen. Kalle
kommer med en stor spruta och sprutar in någon
vätska i armen på henne genom den sittande nålen.
Madde blir orolig, för detta var ingenting som de
kommit överens om men hon hinner bara säga:

– Vad gör du? Sedan somnar hon in.
I efterhand så kom det fram att Kalle sprutat in

Propofol i armen på Madde vid två tillfällen i laser-
rummet. Plastikkirurgen förklarade detta med att han
inte ville att hon skulle ha ont av behandlingen. Pro-
pofol är ett narkosmedel och används mest i sam-
band med narkos. Kalle säger att han inte använder
så stora mängder och därför så kallar han detta för
sedering. Han förklarar också att Propofol är bra ef-
tersom det har en kort halveringstid, det vill säga att
det snabbt går ur kroppen. Så snabbt att han fick
spruta in två gånger.

5655

Plastikkirurg i Malmö dömd för grov våldtäkt
Av Jan Ohlin, kriminalinspektör, Malmö.

Hur kunde en erfaren och duktig läkare och kirurg
bli dömd till fyra års fängelse? Det är detta som vi
ska försöka besvara här och nu.

Denne läkare som jag kommer att kalla för Kalle,
ägde sitt eget företag i Malmö med många anställda
och han hade även en filial i Köpenhamn. Han har
arbetat inom sitt yrkesområde i många år och har
kommit upp i 50-års åldern. Han har fru och två
vuxna barn.

Den 4 maj 2007 anmäler en ung flicka, 24 år gam-
mal, honom för grov våldtäkt som ska ha inträffat på
hans arbetsplats. Jag kommer att kalla flickan för
Madde. Hon har tidigare haft sällskap med Kalles
son och Madde känner därför Kalle och hans familj
ganska väl.

Första gången som Madde besöker plastikkirur-
gens klinik var redan 2003 och då på rekommenda-
tion från Kalles son. Kalle ska ta ut en p-stav från
Maddes ena överarm. Hon kommer då till kliniken
en fredagseftermiddag och det är endast läkaren och
två sjuksystrar kvar på kliniken. Kalle väljer att söva
ned Madde för att ta ut p-staven. Han själv kallar
detta för sedering. Kalle säger att han sederar henne
med ett läkemedel som heter flytande Dormikum,
som han sprutar in i hennes arm.

Inte bara lokal bedövning 2003
Madde är helt borta och medvetslös. Efter att p-sta-
ven tagits bort så frågar sköterskorna om de ska ta
bort nålen ifrån Maddes arm, men plastikkirurgen
säger att den ska vara kvar. Madde får dessutom vid

Rättegångarna mot plastikkirurgen i Malmö väckte stor medial uppmärksamhet. Han var välkänd och hade hög profil. När han bytte
försvarare och ändrade sina versioner om vad som hade hänt, gav detta ännu mer publicitet. Foto: Stig-Åke Jönson, Scanpix.

I år kommer det att publiceras artiklar ur
nordisk kriminalkrönika i Skånepolisen.

alla har skånsk anknytning,
och vi hoppas på intressant läsning.

ur Nordisk Kriminalkrönika 2009
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Madde berättar vad Kalle gjort med henne och så
småningom berättar hon att hon har känt Kalles pe-
nis inne i sig. Mamman som känner Kalle och har
förtroende för honom, vet inte vad hon ska tro.

De åker hem. Madde är fortfarande groggy av all
medicinering. Hon lägger sig med samma trosor och
har inte märkt att trosorna är kraftigt besudlade.
Madde är fortfarande arg när hon vaknar dagen efter
och hon ringer en vän som också känner Kalle.
Madde berättar vad som hänt och hennes vän säger
att hon ska ringa polisen, för hon har blivit våldta-
gen.

Hon gör anmälan till polisen
Madde ringer polisen och de kommer hem till hen-
ne. Poliserna frågar efter hennes trosor och Madde
kommer då på att hon fortfarande har trosorna på
sig. Hon ger trosorna till polisen och de tas i beslag.
Poliserna kör Madde till kvinnokliniken för en un-
dersökning. Tester tas och skickas till SKL (Statens
kriminaltekniska laboratorium). Madde är alltså på
kvinnokliniken den 4 maj 2007.

Plastikkirurgen hämtas in av polisen samma dag,
den 4 maj 2007, som misstänkt för grov våldtäkt.
Han släpps ut igen av åklagare den 6 maj 2007. Det

blev alltså ingen häktningsförhandling. Madde hade
då sagt i förhör att Kalle troligen inte sprutat någon
sperma i henne. Madde visste väldigt lite om händel-
sen eftersom hon varit drogad. Åklagaren fattade
troligen beslutet om frisläppande på grund av att hon
då trodde att uppgifterna om våldtäkt skulle bli svåra
att bevisa. Det är annars obligatorisk häktning vid ett
så grovt brott.

Jag får som utredare ärendet för första gången i
min hand den 7 maj 2007. Eftersom den misstänkte
är på fri fot, uppfattar jag att ärendet ska betraktas
som ett avskrivningsärende. Det vill säga ett ärende
som ej kommer att gå till åtal utan som kommer att
bli nedlagt.

Jag förhör emellertid målsägaren Madde själv för
första gången. Jag underrättar åklagaren om detta.
Det är nu en ny åklagare. Åklagaren talar om för
mig att det är hon som bestämmer när jag ska hålla
förhör och inte jag själv. Detta är första gången jag
fått ett sådant påpekande, trots att jag varit förhörsle-
dare sedan 1994.

Jag tar i samråd med åklagaren in journalanteck-
ningar från kliniken. I samband med detta så kom-
mer jag i kontakt med anestesiläkaren på kliniken.
Det visar sig att i journalanteckningarna står det inte
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Trosorna var kraftigt besudlade. De klipptes sönder inför undersökningen på SKL. 

Samlag under narkosen
På grund av detta narkosmedel så har Madde endast
fragment i sitt minne och då troligen när hon är på
väg upp respektive ned genom narkosen.

Madde är dock helt säker på att Kalle har haft sin
penis inne i hennes slida och att han juckat kraftigt
emot hennes kön vid minst tre tillfällen. Hon minns
dock inte om Kalle sprutat in sin sperma i henne. 

När hon sedan kvicknar till och kan sitta upp, så
kramar Kalle henne och kysser henne och säger att
nu är de närmare varandra.

På något sätt så får hon trosorna på sig och kom-
mer i morgonrocken. Kalle stöttar henne upp på
andra våningen och in i hennes väntrum. När
plastikkirurgen kommer ut med henne ifrån laser-
rummet, står en hel del personal och väntar på ho-
nom eftersom han då skulle varit i operationsrummet
och opererat. I det rummet ligger en annan patient

medvetslös och väntar. Kalles eget tidsschema har
ruckats.

Madde sover i flera timmar tills Kalle kommer in
och hälsar på henne och börjar diskutera vad allt ska
kosta. Han säger att han bjuder på laserbehandling-
en, men att hon får betala för bröstoperationen.
Madde frågar om hon kan betala imorgon och det
går bra. Madde vågar inte säga något till personalen
om våldtäkten eftersom hon befinner sig på plastik-
kirurgens egen klinik. Vid 16-tiden så söver man
henne igen och det blir narkos på grund av bröstope-
rationen som då genomförs. Narkosläkaren har ing-
en aning om att Madde fått Propofol en stund tidiga-
re. Narkosläkaren använder sig också av Propofol.

Framåt 21-tiden pratar Madde först med sin mam-
ma per telefon som därefter kommer till kliniken.
Madde pratar polska med mamman för att ingen på
kliniken ska förstå. Hon litar plötsligt inte på någon.
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Plastikkirurgen överlämnade denna arrangerade bild från undersökningsrummet till polisen. Den visar britsen och i bakgrunden laser-
maskinen.

ur Nordisk Kriminalkrönika 2009ur Nordisk Kriminalkrönika 2009
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Han lämnar en ytlig förklaring
När jag kommer tillbaka efter tre veckors semester
så tar jag över ärendet igen. Kalle har då förklarat att
han troligen överfört sin sperma med sina fingrar till
Maddes slida.

Plastikkirurgen berättar att han inte använt hands-
kar vid laserbehandlingen. Det fanns endast dam-
storlek och dessa passade inte. Han kunde inte heller
lämna den nedsövda Madde ensam i rummet och gå
och hämta nya handskar. Kalle säger att han använ-
der Testosteron på sig själv eftersom en vän till ho-
nom rekommenderat detta. Detta läkemedel gör att
Kalle plötsligt kan få stånd, så att det gör ont. Han
får då gå ut och onanera på toaletten och detta hade
han varit tvingad att göra strax innan laserbehand-
lingen. Kalle trodde då att han fått sperma på magen
och att han sedan kliat sig på magen eftersom han
där har ett kliande ärr och därefter tagit med sina
fingrar (enligt tidigare bild) under Maddes yttre
blygdläpp. SKL hade sedan råkat hitta hans sperma i
slidmynningen hos Madde.

I tingsrätten vittnade både personal från kvinno-
kliniken och från SKL. På kvinnokliniken tog de
tops ifrån tre ställen i Maddes slida. Två tops ifrån

vardera stället. Det var två tops ifrån mynningen, två
ifrån mitten och två längst bak i slidan. SKL sparade
en tops ifrån vardera stället för framtida bruk, medan
man blandade de andra och därifrån tog de fram
Kalles DNA-profil. Försvaret kunde alltså säga att
det visst kunde vara sperma ifrån slidmynningen
som analyserats.

Försvaret framförde också en annan teori om var-
för Madde gjorde anmälan, nämligen att Propofol
kunde som biverkan ge sexuella hallucinationer.

Försvaret försökte också få Kalles son hörd av po-
lisen, men åklagaren sade nej. Försvaret lade då
fram ett krav direkt till domaren i tingsrätten om att
sonen skulle höras. Försvaret fick igenom sitt krav
och Kalles son hördes i tingsrätten.

Sonens vittnesmål skulle stärka upp försvarets
hallucinationsteori genom att sonen och Madde hade
haft frivilliga samlag på kliniken lite längre tillbaka i
tiden.

Kalle döms i tingsrätten till tre år och sex måna-
ders fängelse för våldtäkt och får kvarstanna i häk-
tet. Både Kalle och åklagaren överklagar domen.
Åklagaren ville att Kalle skulle dömas till sex års
fängelse för grov våldtäkt.
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Behandlingsrummet på kliniken i Malmö med lasermaskinen till höger.

någonting om laserbehandlingen, vare sig i januari
eller i maj. Det står heller ingenting om händelsen år
2003. Jag tyckte det var märkligt att en läkare inte
tog upp allting i journalanteckningarna. Jag vill hålla
förhör med anestesiläkaren på kliniken, men åklaga-
ren säger nej. Jag pratar ändå med anestesiläkaren
och skriver ned detta i en promemoria som jag själv
undertecknar.

Jag tar kontakt med åklagaren och vill hålla förhör
med Kalle, eftersom jag vill veta exakt mängd Pro-
pofol som sprutats i Madde. Detta för att kunna höra
andra läkare om effekterna av detta. Jag får tillstånd
till detta och Kalle, försvarare och åklagare är med
vid förhöret. Kalle är på fri fot vid denna tidpunkt.
Det blir ett 95 sidor långt förhör. Plastikkirurgen in-
tygar här att han aldrig har haft samlag med Madde
och att hans sperma omöjligt kan finnas i Maddes
slida/kön.

Kalle är då medveten om att det tagits prover på
Madde och att dessa håller på att analyseras av SKL. 

Eftersom jag vet att SKL alltid lägger in en brask-
lapp, när det gäller DNA-träff (det står alltid i utlå-
tandena: ”…såvida det inte är en närstående per-
son”), så vill jag förhöra Kalles son. Jag vill veta när
hans förhållande med Madde tog slut och när de se-
nast hade samlag. Jag nekas detta förhör av åklagare.

Så småningom kommer svaren ifrån SKL om att
det var Kalles sperma och DNA i Maddes slida (”…
såvida det inte är ifrån en närstående person”).

Med utlåtandet som grund så beslutar åklagaren
den 26 juni 2007 att Kalle är anhållen i sin utevaro
och att han ska hämtas in av polis. Ordinarie åklaga-
re och jag har semester och en annan manlig åklaga-
re tar över ärendet.

Kalle tas in till polisen och han blir därefter häk-
tad av en domare på sannolika skäl misstänkt för
våldtäkt (ej grov).
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Laserhandtaget som användes på kliniken.

Plastikkirurgen lämnade vid ett polisförhör in denna teckning.
Den visar enligt honom hur han gjorde när han tog bort könshår.
Vid rättegången beskrev inkallade vittnen andra metoder. 
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ning på laserrummet för livräddande åtgärder om
hon skulle få andningsstillestånd när hon var med-
vetslös.

Plastikkirurgen erkände till viss del att sådan ut-
rustning kunde vara nödvändig och han sade att han
ställt en vagn med sådan utrustning utanför dörren
till laserrummet. Det var dock ingen sköterska eller
annan personal som sett vagnen där.

Det hela handlade också om att Kalle utnyttjat för-
troendet mellan läkare och patient, samt i detta fall
också det rent personliga förtroendet.

Kalle döms i hovrätten för grov våldtäkt till mini-
mistraffet fyra års fängelse och
får därefter inte prövningstillstånd
i Högsta Domstolen. Domaren
säger att han i detta straff tagit
hänsyn till att Kalle troligen kom-
mer att mista sin legitimation. So-
cialstyrelsen drog våren 2008 in
hans läkarlegitimation. Kalle ska
också betala skadestånd till Mad-
de, vilket jag vet att han fullgjort
ifrån egen kassa.

Någon kanske frågar sig om
Madde betalade någonting för
bröstoperationerna. Hon betalade i januari omkring
100000 kronor för bröstoperationen. I maj betalade
hon 15000–20000 för den kompletterande operatio-
nen. 

Detta skedde alltså efter våldtäkten. Kalle uppgav
själv att Madde hade betalat för sig. Helt enligt hans
egna direktiv.

Han sålde sitt företag
Det visade sig också senare att Madde inte hade trott
att Kalle sprutat sin sperma i henne och därför hade
hon inte tagit emot ”dagen efter piller” på kvinnokli-

niken. Hon säger att hade våldtäkten skett fyra dagar
senare så hade hon garanterat blivit med barn. I sam-
band med bröstoperationen i januari 2007 får Madde
fylla i ett frågeformulär enligt journalanteckningar-
na. Där står att hon inte använder p-piller, att hon in-
te är med barn och att hon inte fött några barn. Kalle
hade ju själv opererat ut p-staven ifrån armen på
Madde år 2003. Han riskerade därför medvetet att
göra Madde med barn och fick frågan av mig om
han tänkte på det. Han svarade att han inte tänkt på
detta.

Under häktningstiden sålde Kalle sitt företag och
han är inte längre chef för nämn-
da företag. Personalen tog också
sitt ansvar från första stund och
plastikkirurgen var avstängd ifrån
sitt eget företag från om med den
4 maj 2007 och under hela tiden
utredningen pågick. Även då han
var försatt på fri fot av åklagaren. 

En personlig reflektion
Under utredningen av ovanståen-
de ärende så kom det in åtta till
tio ytterligare anmälningar mot

plastikkirurgen. Det handlade om anmälningar med
sexuell karaktär och det var från både anställd perso-
nal, tidigare anställd personal och andra patienter.
Anmälningarna handlades av annan utredningsper-
sonal och av annan åklagare. Våren 2008 är alla des-
sa avskrivna/nedlagda.

Om alla anmälningarna som gjorts hade behand-
lats samtidigt i rätten, hade nog Kalle fått ett längre
fängelsestraff. Nu blev det endast Maddes anmälan
som kom till rättens kännedom. De flesta målsägar-
na är troligen ändå nöjda med att rättvisa skipades
och läkaren fick det straff som han fick.
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”Socialstyrelsen 
drog våren 2008 

in plastikkirurgens 
läkarlegitimation”

nORdISk kRIMInalkRÖnIka är en inbunden bok som kommer ut en gång om året. 
Varje årgång innehåller autentiska fall som skett i Sverige och i norden. alla fall är av-
slutade och har vunnit laga kraft. artikeln ni just läst kommer från 2009 års upplaga.
boken produceras av Svenska Polisidrottsförlaget ab i samarbete 
med Svenska Polisidrottsförbundet, och överskottet går till polis-
idrotten.
2010 års upplaga har nyligen kommit ut.

läs mer och köp boken på www.spifab.se

En ny djupare förklaring
Jag kontaktar SKL och frågar om de kan analysera
endast den tops som tagits längst in i Maddes slida
bakom livmodertappen. SKL säger att det går bra,
men att det tar lite tid. Det gör ingenting.

Strax innan hovrättsförhandling får vi svaret ifrån
SKL att även detta prov visar på spermier ifrån Kal-
le. Maddes trosa har också spermier ifrån Kalle, men
det avfärdas med att han ju hjälpte Madde på med
trosan efter behandlingen i laserrummet.

Innan hovrättsförhandlingen så byter Kalle försva-
rare och begär sedan att få bli hörd av polisen på
nytt.

Kalle berättar nu att han haft samlag med Madde,
men att det var dagen innan själva operationen, alltså
den 2 maj 2007. Samlaget hade skett på kliniken i
samförstånd och troligen för att Madde hade fattat
tycke för honom. Kalle beskrev i detalj hur detta
samlag gått till med förspel och allt. Detta var så de-
taljrikt att målsägarbiträdet (Maddes advokat) i hov-

rätten sade att hon visst trodde att Kalle varit med
om det han beskrev, men att det handlade om någon
annan kvinna.

Det visade sig att Maddes mamma och pappa kört
henne till kliniken den 2 maj 2007. Mamman vittna-
de om att Madde endast varit borta i tio minuter och
att mamma och pappa väntade i bilen utanför hela ti-
den.

Under tiden mellan förhandlingarna i tingsrätt och
hovrätt hade Kalle satt folk att skugga Madde och en
person hade fått till uppgift att förföra henne. Det
hela uppdagades och Kalle var anmäld för övergrepp
i rättssak som sedan skrevs av och lades ned av åkla-
garen. Kalle hade inga restriktioner i häktet mellan
tingsrätt och hovrätt, vilket gjorde att han via kon-
takter i Frankrike kunde organisera detta ofredande
och övergrepp emot Madde.

Åklagaren satsade också mer i hovrätten på att be-
visa att Madde hade utsatts för livsfara när hon dro-
gades med medlet Propofol. Kalle hade ingen utrust-
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Denna maskin diskute-
rades utförligt vid rät-
tegången i hovrätten.
Plastikkirurgen hävda-
de att han placerat den
just utanför laserrum-
met ifall pasienten fick
problem med andning-
en, men ingen perso-
nal hade sett den där.

ur Nordisk Kriminalkrönika 2009ur Nordisk Kriminalkrönika 2009
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 1. OS-gren med svenskt guld 

 2. Medelhavsland med
 ekonomiproblem 

 3. Nubbelän 

 4. Avatarregissör 

 5. Programledare med sent
 program 

 6. SAAB-köpare 

 7. Presidentefternamn 

 8. Charlotte på längden 

 9. Kronprinsessans blivande 

10. Bollsparkarserie 

11. Nytt Lagerbäckland 

12. Åttonde mars 

Vinnarna får
fr.o.m. nr. 1-2010 varsin
nordisk kriminalkrönika. 

i samarbete med Nordisk Kriminalkrönika, www.spifab.se

Skicka in ert svar till: 
Skånepolisen Sport och Fritid 
c/o Katarina Farmstedt
205 90 MALMÖ 

senast den 17 maj 2010 

Tävlingen är till för tidningen Skånepo-
lisen Sport och Fritids läsare. Om du vill 
ha en hel tidning, går det bra att skicka 
in en kopia av sidan. 

Inskickat av: 

Namn:  .........................................................................................

Adress:  ........................................................................................

Tel.nr:  .........................................................................................

Epost:  ..........................................................................................

Grattis säger vi till:
1. Viggo Pettersson,
 Malmö
2. Cherstin Juhlin,
 Kristianstad
3. Ewa Rosén,
 Flyinge

53 svar har kommit in.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:
RÄTT BILD BILD MED FEL BILD MED MARKERADE FEL

Ett busenkelt val
Gör ett tryggt och säkert val när du skall hyra bostad eller kontorslokaler.

Stena Fastigheter Malmö AB
Stortorget 9   211 22  MALMÖ   075 24 15 000   www.stenafastigheter.se

Telefon: 040-36 75 40 • Fax: 040-36 75 41 • Mobil: 0705-12 04 51
e-post: info@ekt.se • www.ekt.se

Svenska EL & KRAFT TEKNIK AB
Nätverk, Installation, Projektledning, Ställverksmontage, Industri-installationer.

Medlem av

Postadress: Box 9128, 200 39 MALMÖ • Besöksadress: Krombyvägen 131, 238 41 OXIE
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Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare fackmannamässiga 

hantverkstjänster såsom 

Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nyproduktioner. 

I 20 år har vi byggt upp en verksamhet där vi är vana att samarbeta 

med professionella beställare, vilka är uteslutande privatpersoner, 

kommun, försäkringsbolag samt privata företag vilket även har format 

Biotec till ett modernt miljötänkande byggföretag. 

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag. 

Med vänliga hälsningar Per Roth

                                                  Medlem i Brabyggare.se 

  Biotec Byggteknik                                               Tele : 040-212500 
  Flygledaregatan 3                                                               Fax : 040-212513

  212 39 Malmö                                                                biotec@telia.com

Biotec kan idag erbjuda sina uppdragsgivare fackmannamässiga
hantverkstjänster såsom:

Renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader och nyproduktioner.

I 20 år har vi byggt upp en verksamhet där vi är vana att samarbeta med 
professionella beställare, vilka är uteslutande privatpersoner, kommun, 
försäkringsbolag samt privata företag vilket även har format Biotec till 

ett modernt miljötänkande byggföretag.

Ta gärna kontakt med oss för eventuella råd eller kostnadsförslag.

Med vänliga hälsningar Per Roth 

Medlem i Brabyggare.se

Biotec Byggteknik

       

Tel : 040-21 25 00
Box 15025    www.biotecbygg.se  Fax : 040-21 25 13
200 31 Malmö        info@biotecbygg.se 

Posttidning B
Avsändare:
SKÅNEPOLISEN
Sport och Fritid
Travbanegatan 12
213 77 Malmö
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Ett reng jort och behandlat hustak

Kontakta oss idag för kostnadsfri offert
Magnus Lunderot

Kontor: 0413-35 60 30, Mobil 0708-21 01 22
www.taktvattaren.se

förlänger livslängden och höjer värdet på ditt hus!


