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Det blev inte så mycket med 
mitt invigningsslag vid Polis-
SM i bowling som gick av sta-
peln i Malmö i början av april. 
Tjänsten lade hinder i vägen 
och tur var kanske det. Hur 
som helst blev det ett mycket 
lyckat arrangemang. Efter ett 
digert förberedelsearbete ge-
nomfördes tävlingarna i Bal-
tiska hallen med vissa fram-
gångar även för MPGI. Mainy 
Karlssons silvermedalj top-
pade. Stort grattis Mainy – det 
gjorde du bra. Samtidigt vill 
jag passa på att rikta ett varmt 
tack till alla er som lagt ner ett 
stort arbete för att göra täv-
lingarna till den succe de blev. 
Återigen har vi i MPGI visat att 
vi kan skapa stora spännande 
arrangemang som gillas av alla 
de tävlande.

Jag har återigen haft förmånen 
att få lyssna till vår sångkör. I 
en paus i samband med ett av 
myndighetens ledningsmöten 
framförde kören flera vackra 
sånger och schlagers. Jag fast-

nade särskilt för Björn Skifs 
”Håll mitt hjärta” och Py Bäck-
mans ”Stad i ljus”. Fantastiskt 
bra framfört. Jag vet att kören 
efter framträdandet i cafete-
rian på Davidshall begav sig 
till Helsingborg och Lund.  Ett 
stort tack till kören för att ni 
åker runt i myndigheten och 
sprider glädje. 

Nu ser vi fram emot Broloppet. 
10-års jubilerande Öresunds-
bron kommer återigen att öpp-
nas för en halvmara. Broloppet 
är fulltecknat och jag hoppas 
verkligen att några MPGI:are 
har anmält sig och kommer att 
delta. I vart fall har vi enga-
gerade medlemmar som finns 
med i  arrangörsleden. Ett nog 
så viktigt inslag. Det är verkli-
gen härligt med dessa hjärtan 
som slår för friskvård.

Ulf Sempert
Ordförande MPGI
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185/65-15 Firestone 600 kr
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195/60-15 Bridgestone 800 kr
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lager, finns inte din dimension med, ring oss för 
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www.citydack.se
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derslöv hade polisen funnit den halva 
näsan i en blodpöl invid ett krossat 
fönster. Näsan var ett bevis. I avvak-
tan på en misstänkt inbrottstjuv med 
en halv näsa, fick den utgöra en att-
raktion för Jills kompisar.

Finska Vinterkriget.
Torsten minns skrattande att på slu-
tet av faderns karriär, då räckte det 
hota med ”att ringa Nordh” så blev 
busarna snälla..

Det var också hårda tag i hemmet. 
Då Torsten gjort rekryten, anmälde 
fadern honom till finska vinterkri-
get. Finlands sak är vår, löd parollen 
då. Men kriget tog slut innan Torsten 
skulle ta tåget till fronten.

Demsey.
Torsten minns en lördagskväll på 
Möllan när han patrullerade ensam 
som ung ”extring”. Ett slagsmål hade 
brutit ut mellan en urstark man som 
kallades ”Demsey” och en ”backa-
buse”.

Trots att Torsten var tränad mäs-
terbrottare kände han sig liten i jäm-
förelse. Han kände dock till att den 

ökände ”Demsey” skulle kallas vid 
hans efternamn Sjögren. Då Torsten 
ringt på larmtelefonen i Möllans po-
liskiosk kom ”Demsey” in. Ja, herr 
Sjögren sa Torsten. Det är ju inte rätt 
att du skall få hela skulden. Kan du 
hjälpa mej att få in den andre busen? 
Den urstarke ”Demsey” letade reda 
på den andre och transporterade 
honom omilt in i kiosken. Samtidigt 
kom piketén och uppskattningen var 
stor bland de rutinerade pikégub-
barna. ”Se på extringen han har en-
sam buntat ihop de två mest fruktade 
slagskämparna i Malmö”.

Skamgrepp
Idrottsföreningen där Torsten hade 
sitt fritidshus på Österlen frågade 
den gamle ”matträven”om han kun-
de ordna dit en polishund eller något 
liknande underhållning till en paus i 
lördagsdansen. Det gick inte så bra, 
utan Torsten lovade att uppträda 
själv. Han skulle visa några polis-
grepp. Torsten körde inom vaktdi-
strikt 1 för att ordna en ”kastdocka”. 
Bertil Hallbäck övertalades. Båda 
gjorde entré iklädda träningsoveral-
ler. I spotlightljuset visade Torsten 
hur damer kunde freda sig ifrån våld-

När jag gick i pension fick jag mer tid 
för mitt stora intresse hembygdshis-
toria. Jag bor i Anderslöv och är med-
lem i kulturgruppen där. I en gammal 
skrift om Gröna Lund (gammalt tivoli 
4 km norr om Anderslöv) och i en jubi-
leumsskrift om Svedala Idrottsfören-
ing fanns bilder på poliskonstapel Os-
car Nordh. Han och hans syster drev 
en restaurang där och han skötte själv 
ordningshållandet på tivolit. Dessut-
om var han grundare och ordförande i 
Svedala IF i början på 1900-talet. Klart 
man blev nyfiken på en sådan kollega!

 
I oktober 2009 hälsade jag publiken 
välkomna till musikkårens konsert 
iklädd polisuniform anno dazumal, 
när plötsligt Torsten Nordh gick till 
attack i entrén. Torsten känner jag 
väl och jag lät sabeln bli kvar i slidan. 

Han berättade att han hade ”något 
till mej” och vi bestämde att träffas. 
Jag visste att Torsten var Oscars son 
och tyckte det var ett märkligt sam-
manträffande med tanke på vad jag 
berättat tidigare.

Hembesök.
Några dagar senare besökte jag Tor-
sten och hans fru i Höllviken . Den le-
gendariske spanaren Torsten visade 
sin far Oscars tre dagboksrapporter 
från 1911 t.o.m 1915. Av den med 
bläckskrift välskrivna texten framgår 
intressanta redogörelser över den 
ridande patrullens uppdrag. Mellan 
1908-20 patrullerade Nordh och hans 
mannar större delen av Söderslätt. 
Minst 5 dagar i veckan red man ut i 
olika linjer på 2-4 mils längd. Man 
utgick ifrån Svedala, där det fanns 

kontor, arrest och stall. Ofta övernat-
tade man. Fridagar stod det inget om 
och Nordh måste haft en god hälsa, 
eftersom ingen sjukfrånvaro fanns 
antecknat i böckerna.

Näsan.
Förundersökningsledare var bl.a. 
kronolänsman Gullstrand, som bod-
de och jobbade på länsmansgården i 
Aggarp. Hans dotterdotter Jill Gull-
strand är min husdoktor. Hon minns 
sin morfar som sträng och rättvis. 
När Jill gick i skolan i Svedala, var 
det många skolkamrater som ville 
följa med henne hem. Om det var 
för att leka eller titta på näsan, blev 
hon aldrig riktigt klok på. På morfa-
derns kontor förvarades en halv näsa 
i en glasburk med saltlösning. På en 
brottsplats mellan Svedala och An-

Far & SonFaR & sON

Oscar Nordh till vänster 
och Torsten Nordh till 
höger

Oscar Nordh och Olof Stålbrand.

Torsten Nordh.
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Bowling
Helgen den 5-7 mars 2009 gick Polis-
mästerskapen i bowling av stapeln 
i Borås. Här bestämdes att Malmö 
skulle stå som värd för detta arrang-
emang år 2010. Christer Johannesson 
och undertecknad Thomas Stenbeck 
var de som stod som kontaktperso-
ner för bowlingsektionen inom MPGI. 
Vi accepterade beslutat och såg fram 
emot arbetet.

Arrangemanget skulle genomföras 
våren 2010 vilket ju innebar att det 
var gott om tid för förberedelser mm.

Tiden gick och plötsligt närmade 
det sig och vi fick sätta igång för hög-
tryck.

Det togs kontakt med Malmö fritid 
för hyra av Baltiska hallen som skulle 
vara tävlingsarenan.

Vidare kontaktades IBIS hotell där 
vi hade för avsikt att hålla banketten 
samt rekommendera till deltagarna 
för boende.

Priser till prisbordet anskaffades 
och det var klart för att skicka ut in-
bjudan.

Vi hade räknat med ett deltagaran-
tal på ca 75 – 80 st med tanke på tidi-
gare arrangemang i Malmö.

När anmälningstiden var till ända 
hade det tyvärr bara kommit in 60 st 
anmälningar.

Till start kom slutligen på grund av 
några återbud totalt 56 startande för-
delade på 29 seniorer, 20 oldboys och 
7 damer.

Tävlingen börjar
På fredagen den 9 april inleddes så 
tävlingen med första starten där 20 
spelare genomförde sina 8 kvalserier. 
Bland de startande fanns 9 seniorer, 8 
oldboys och 3 damer.

Stig Fröding hade förvarnat om att 
han kanske inte skulle kunna spela 
alla sina 8 serier eftersom han hade 
problem med sitt ben. Det visade sig 

att han efter enbart ett par slag insåg 
att han inte kunde fortsätta. Hemma-
spelaren Mainy Karlssons make Ro-
ger (senare känd under namnet Stig-
Roger) ställde upp som sparring så att 
Dennis Byberg inte behövde spela en-
sam. Nämnas kan att Rogers resultat 
på 1655 var dagens högsta.

Från denna start gick 6 man vidare 
direkt till final, 3 oldboys och 3 senio-
rer.

Andra starten
Till andra starten kom då de återstå-
ende 36 deltagarna till spel. 8 av dessa 
kvalificerade sig till direktfinal, 7 se-
niorer och 1 oldboy.

Resultatmässigt inga höjdarsiffror 
men dock två över pari nämligen 
Bertil Gustafsson, Malmö och Håkan 
Kolsmyr, Halmstad med 1624 resp 
1610 som resultat.

Lagspel
I samband med kvalspelet kunde vi 
räkna fram lagresultaten i så väl 2 
som 4-mannalagen.

Halmstad tog full pott genom Hå-
kan Kolsmyr och Peter Dimfeldt i 
2-mannalag med resultatet 3165 och 
tillsammans med Ingemar Petters-
son och Gunnar Sterner tog de även 
hem guld i 4-mannalag med resulta-
tet 5969.

Malmö tog silver i 2-manna ge-
nom Bertil Gustafsson och Jan-Erik 
Sundberg på 3128. Tillsammans med 
Christer Johannesson och Thomas 
Stenbeck tog Malmö silver i 4-manna 
med resultatet 5883.

Brons i 2-manna gick till Västerås 
representerat av Anders Eriksson och 
Lennart Strindlund med 2978.

Brons i 4-manna gick till lag PONV 
med Gert Gunnarsson, Anders Olofs-
son, Tommy Olofsson och Ulf Bengts-
son med 5436.

Denna första speldag avslutades 
med ”bankett” på hotell IBIS. Här 
bjöds vi på en god tre rätters måltid 
med dryck.

Återkvalet
Eftersom det enbart var fjorton man 
som gått direkt till final skulle ytter-
ligare två platser tillsättas under lör-
dagen.

2009 testades en ny ide med att till 
dessa två platser skulle man kvala in 
genom en serie i det så kallade åter-
kvalet. Denna idé hade slagit väl ut 
varför vi även detta år körde samma 
procedur.

Till återkvalet kl 09.00 kom så 31 
spelsugna bowlare till start.

Åke Igefjord slog till med hela 246 
i sin serie och åtföljdes av Thomas 
Stenbeck som lyckades klämma dit 
211. I och med detta var så startfältet 
till finalspelet klart.

Slutligen blev det 10 seniorer och 6 
oldboys till start.

Finaldags
Finalspelet startade från scratch dvs 
alla började på 0 poäng.

Här blev det lite bättre spel resul-
tatmässigt än i kvalspelet.

Anders Snygg, Växjö slutade som 
segrare och polismästare i senior-
klassen.

Hans resultat snittmässigt: 212.6 i 
final och 195,1 totalt.

Tvåa Johan Thedeby, Eksjö med 
snittet 205,8 i finalen och 192,1 totalt.

Trea och på brons plats slutade An-
ders Eriksson, Västerås. Hans siffror 
blev 198,3 resp 190,5

I odboysklassen segrade hemma-
spelaren Bertil Gustafsson med fina 
204 i finalsnitt och 203.4 totalt (Ber-
til var den enda som hade över 200 i 
snitt både i final och kvalspelet, bra 
jobbat Berra)

på bildäck och läget blev låst. Många 
poliser befann sig på platsen. Torsten 
träffade på en bekant dam, som han 
pratade med. Hon jobbade som stä-
derska på båten. Torsten fick en idé. 
Städerskan lånade ut en städrock, en 
spann och en svabb. Idén gick ut på 
att tungviktsbrottaren Kenneth skul-
le ta på sig den allt för trånga rocken 
och skura däcket så nära gisslanbilen 
som möjligt för att spana. Kenneth 
spelade sin roll väl som städare, men 
kaptenen vägrade lämna kajen med 
båten. Det blev uppbrott och färden 
gick norrut. Först gisslanbilen, sedan 
spanbilar och sist ett stort antal må-
lade bilar. På Hallandsåsen fick giss-
lanbilen bensinstopp.

Insatschef poliskommissarie, Gun-
nar Hansson, uppmanade alla poliser 
att ta det lugnt och avvakta. Plötsligt 
kom en radiobil från Helsingborgs 
polisdistrikt i hög hastighet till plat-
sen. Två kollegor hoppade av och 
sköt i sönder alla fyra däcken på giss-
lanbilen.
 Desertörerna kom ut ur bilen. Det 
blev vilda western skjutning. En de-
sertör stod och sköt i skogsbrynet 
inte långt ifrån Torsten och Kenneth. 
”Ta han Kenneth”, kommenderade 
Torsten.
 Kenneth sprang mot desertören 12-
15 steg. Han avslutade ruschen med 
ett rakt högerslag som träffade på 
den överrumplade desertörens hak-
spets. Förmodligen såg amerikanen 
fler stjärnor än vad det finns i stjärn-
baneret. Bra Kenneth, berömde Tor-
sten. Ja, sa Kenneth. Ansatsen stämde 
perfekt! 
 Det var tider det, avslutar den sto-
re profilen Totte Nordh skrattande 
medan han stoppade pipan.

Per Jystrand
berättade   
 

täktsförsök bl. a. Han anade succé. 
Nackswing och andra grepp applå-
derades kraftigt. Torsten greps lite 
av övermod, då han erbjöd publiken 
att försöka strypa honom. En kraftig 
dräng nappade på förmånserbjudan-
det. Det är inte varje dag som man 
får strypa en polis, tänkte han säkert. 
Drängen tog ett grep runt Torstens 
hals och tryckte till. Torsten fick en 
nära dödenupplevelse och tvingades 
knäa drängen i skrevet. Sedan gick 
det undan, drängen släppte halsen, 
grep tag i Hallbäck och rusade ut till 

bilen utanför. Publiken buade och 
undrade vad det var för grepp. Ja, va 
fan skulle jag göra var Torstens kom-
mentar. 

Ansatsen
En kväll fick de legendariska spanar-
na Torsten och Kenneth Gunnarson 
en ”pjäs”. Tre amerikanska deser-
törer hade vid flygbåtarna tagit två 
tullare som gisslan. ”Jänkarna” hade 
pistoler, som de hotade med. Samt-
liga befann sig bil och färden gick 
till Dragörfärjan. Där körde bilen in 

Bilder från gisslandramat med tre amerikaner.

BOwlING
Svenska Polismästerskapen i Bowling 2010
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ter vara avklarade och 2011 års tester 
drar igång under februari-mars.

Alla bör ha ett testvärde på 35 eller 
mer. Med ett testvärde på 35 eller 
mer löper man ingen ökad risk för 
sjuklighet eller dödlighet kopplad till 
kondition. 

Medeltestvärdet på de hittills test-
ade ligger på 38,7.

Charlotte H Svanebjär
Testledare

0734-045 205

Tvåa bland oldboysen blev Lars 
Öberg, Umeå med 190,5 resp 187,5 i 
snitt. Trea ytterligare en hemmaspe-
lare nämligen Jan-Erik Sundberg med 
184,6+ resp 186,5 i snitt.

Damsegrare och polismästarinna 
blev Charlotte Gustafsson från Halm-
stad som i kvalet fick ihop 1356 po-
äng. 

Tvåa vår egen Mainy Karlsson på 
1325 och Malmö tog även hem bron-
set genom Ann-Margret Lindman 
med 1109.

Avslutningen på tävlingarna blev 
stegfinalen där de fem främsta i final-
spelet gjorde upp om titeln Mästar-

nas Mästare..
Inga höga siffror här Per-Olof Bul-

ler, Göteborg mötte Anders Eriksson, 
Västerås i första matchen. Anders 
segrade med 182-175.

Andra matchen Anders mot Bertil 
Gustafsson, Malmö. Bertil vidare med 
195 – 180.

Johan Thedeby åter segrare
Tredje matchen var Bertil mot Johan 
Thedeby, Eksjö. Efter alla rutorna 
stod det 177-177 och sudden death in-
leddes. Efter första rutan gick Johan 
segrande vidare med strike mot spärr 
i denna ruta.

Final mellan Johan Thedeby och 
Anders Snygg, Växjö. Johan 196 An-
ders 172.

Segrare åter igen (vet inte hur 
många segrar han har) blev således 
Johan Thedeby.

Efter detta förrättades prisutdel-
ning och 2010 års polismästerskap i 
bowling var över.

Malmö tackar samtliga deltagare 
för väl utförda tävlingar. Förhopp-
ningsvis träffas vi åter igen nästa år 
då mästerskapet går av stapeln i Fa-
lun.

Tack för denna gång.
Thomas Stenbeck, Malmö

Grattis!
Nya vinnare i ”Rör-på-dig”-tävlingen

Följande personer har vunnit varsin t-shirt 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

Åsa Johansson, stabsavd 
Arne Andersson, POSS 
Sten Malmqvist, POSS 
Viggo Pettersson, POMA 
Ewa Hall, PONS 
Lars-Erik Westerlund, POMS

Mats Rosberg, LK 
Cherstin Juhlin, PONS 
Ewa Lundh, POSS 
Roland Larsson, PONS 
Gudrun Giöbel, POSS 
Bengt A Svensson, LK

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.

Fystesterna just nuFystEstERNa just Nu

Ungefär 400 personer har testat sig 
fram till idag. Målet är att 1300 perso-
ner ska testa sig under 2010.

Att komma till test och ha ett sam-
tal med en person som kan hjälpa 
till med motivation och kunskap om 
hälsa, träning, kost etcetera, kan ses 
som en enkel variant av hälsokontroll 

och kanske hjälpa till att, vid behov 
förbättra människors livsstil. 

Man kan också få bekräftat att man 
redan har en bra livsstil och till ex-
empel motionerar tillräckligt för att 
inte ha en ökad risk att drabbas av 
vällevnadssjukdomar. Dessa personer 
kan må bra av att få bekräftat att man 
har en bra livsstil och kan fortsätta på 

den vägen man är. 
De första testerna gjordes i PONS, 

på stabsavdelningen, därefter län-
skrim och POMA. Några personer 
från LOA har testats. Men till hösten 
(med start i september) blir det ak-
tuellt för alla på LOA precis som för 
POSS, POMS, och PONV att testas.

I november beräknas årets fystes-

antal testade hittills

avdelning PONs POMa lK stab lOa totalt

Antal personer
som testats 102 177 47 47 26 399

Antal personer i % 
av totalt anställda 
på avdelningen 
som testats 33 22

Piketen bort-
räknad från 
totalt anställda
15 17 7,5 11

Män 69 100 37 17 12 235

Kvinnor 33 77 10 30 14 164

Polisbil vars förare och passagerare utför fystesterna. 

Poliser som fyller i uppgifter i testprotokollen

Uppvärmning inför fystesterna. 
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FOTBOLL

BOULE

GOLFFOtBOll

BOulE

GOlF

Trestads är en traditionsfylld, årlig  
tävling mellan Malmö, Stockholm och 
Göteborg. 8 spelare från varje stad 
deltager. Malmös spelare kvalifice-
rade sig genom att komma topp 8 i 
förra årets sammanlagda resultatlista 
på MPGI-touren, order of merit. Lag-
kapten för Malmös lag var i år Mats 
Hansson.

DAG 1
Åtta förväntansfulla herrar förde-
lade i två bilar började dagen tidigt 
för att kunna påbörja resan 06.00. 
Färden gick över bron in på danskt 
territorium, vidare över bältbro-
arna och sedan norrut mot slutmå-
let Fredrikshavn. ”Svenska Ingrid” 
i Mats Hanssons GPS skötte vägvis-
ningen felfritt, även om hon borde 
gå en kurs i danska vägnamn. I den 
andra bilen tilldelade man varandra 
en del smeknamn. Bland annat till-
delades Paul Jonson smeknamnet 
”Kudden” vilket skulle förfölja ho-
nom resten av resan och förmodli-
gen längre än så. I övrigt gick resan 
smidigt och det var inga problem att 
hinna svänga inom hotellet i centrala 

Fredrikshavn. Inkvarterade och klara 
for vi sedan vidare mot Fredrikshavns 
Golfklubb för att intaga en god lunch 
innan första dagens spel satte igång. 
När Ingrid med stor inlevelse visat 
oss fram till klubben på Oddervej, fick 
vi ett annorlunda mottagande i res-
taurangen. Hela stället var bokat och 
det enda de kunde erbjuda i matväg 

var antingen dansk pölse med pom-
mes eller panerad fisk med pommes. 
Dessutom fick vi inte ens sitta i res-
taurangen och restaurangpersonalen 
kändes allmänt besvärade att vi var 
där överhuvudtaget. Men i brist på 
annat valde vi ändå fiskalternativet 
som vi fick intaga i klubbens foajé. 
Med lite dansk remoulad gick det fak-
tiskt ner även om det inte var någon 
kulinarisk höjdare. Under måltiden 
dök våra motståndare från Göteborg 
och Stockholm upp och tävlingsstäm-
ningen började så smått infinna sig.

Så var det dags för spelet att dra 
igång. Fyrboll-Bästboll var spelfor-
men och Malmö ställde upp med föl-
jande laguppställning: Ola Wahlberg 
– Kudden Jonsson, Henrik Stenberg 
– Mats Friberg, Mats Hansson – Lars 
Mahler, Jan-Olof Olsson – Christian 
Andersson. 

Redan på första green fick vi en 
rejäl chock. Greenen var nämligen 
mer lik ett stampat jordgolv än en 
golfgreen. De få grässtrån som fanns 

Laget till denna match bestod endast 
av. David Henriksson, Peter Emmertz, 
Bilal Wehbi, Claes Svensson, Linus 
Brodd och Gorgin Shoai.

Laget spelade med en man min-
dre hela matchen, en kämpainsats av 
laget!

Första halvleken spelades defensivt 
och vi tillät moståndarlaget att spela 
runt och det resulterade med att de 

gjorde första målet.
Med tanke på att vi låg under och 

med en man mindre så började vi 
att anfalla istället för att endast köra 
på kontringar. Det gav resultat och 
första halvleken slutade 1-1 i mål.

Andra halvlek började som första 
slutade, att vi anföll och försökte att 
föra spelet och ännu en gång så gav 
det resultat. Vi ledde med 2-1 ! Trots 

med en man mindre så styrde vi spe-
let och skapade flera målchanser än 
motståndarlaget.

Motståndarlaget kunde inte kom-
ma till avslut som hotade våran led-
ning. Laget spelade runt bollen och 
kämpade för varann. Matchen slu-
tade hela 4-1.

Ännu en vinst.  Tre raka vinster och 
målskillnad på 12-4.

Vi hälsar två nya medlemmar väl-
komna, nämligen Roland Strömblad 
och Eva-Christine Winquist och säger 
lycka till.

Eftersom vi blivit fler så har vi 
utökat till 4 lag som tävlar i Malmö 
bouleförening i Pildammarna.

Vi tävlar på måndagkvällar klockan 
18.00 och önskar en stor publik som 
kan komma och heja på oss. Där finns 
möjlighet att köpa korv, macka, kaffe, 
läsk m.m. Välkomna!

Våra lag heter polisen 1 till polisen 4.
Malmö bouleförening är dock en 

förening som inte tillhör polisen, 

utan är helt privat, men vi har fått en 
ny ordförande i denna förening som 
heter Katarina Farmstedt, så polisen 
har fått in en fot i själva föreningen 
och vi önskar Katarina lycka till i sin 
nya roll.

Våren började som vanligt med en 
intern vårcup i Västra Hamnen. Vi 
hade faktiskt skapligt väder (2010-
04-13) och vi kunde njuta av korv-
grillning under ledning av Hans 
Hammarstedt och Tommy Roth och 
naturligtvis så tränade och spelade 
vi boule och det var premiär efter en 
lång vinter.

Nu har seriespelet börjat i Pildam-
marna och allvaret har tagit vid.

2009 så hade vi 2 lag på tredje plats 
och vi får se om vi kan göra det ännu 
bättre i år.

Vårt problem i detta spel är att vi 
har för dåliga skyttar (skyttens upp-
gift är att skjuta bort motståndarens 
bra lagda klot.)

Det behövs tränas, tränas och åter 
tränas.

Jag vill passa på att önska alla en 
skön och varm sommar.

Vid pennan Jan Ohlin

Match 2010-05-03. BK Cockum vs Polisen Malmö. Divison 2 D, Utomhusserien 2010

Rapport från Boulesektionen

Trestadstävlingen 26-28 april 2010

Vinnande Malmölaget från vänster: Ola Wahlberg, Christian Andersson, Lars Mahler, Mats 
Hansson, Henrik Stenberg, Jan-Olof Olsson, Mats Friberg, Paul ”Kudden” Jonson.

Christian och 
Mahler intager 
dessert på den 
argentinsk-italien-
ska restaurangen. 
Henrik övervakar 
så att tallrikarna 
rensas.

FASTIGHETSMÄKLARE
ANN-CHARLOTTE CARLSTEDT
Väljer Du Mäklarringen i Trelleborg
är det Ann-Charlotte som kommer
att ta hand om försäljningen av Din
bostad. Välkommen in på kontoret
på Nygatan 46 eller ring!

Nygatan 46, 231 43 Trelleborg,

E-post: trelleborg@maklarringen.se
Tel. 0410-421 44  Fax 0410-421 44
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var inte alls klippta så puttarna be-
tedde sig ungefär som kulorna i ett 
flipperspel. I hopp om att det endast 
var en eller få greener som såg ut så 
gick man glatt vidare. Tyvärr visade 
det sig vara lika illa på hela banan. 
Det är svårt att ha lägesförbättring på 
fairway när man inte ser skillnad på 
fairway och ruff. Enligt de som spe-
lat banan tidigare brukar banan hålla 
fint skick, men den långa vintern 
hade verkligen tagit ut sin rätt. Lägg 
därtill regn, blåst och endast några 
få plusgrader så får man den kom-
pletta besvikelsen. Annars var banan 
som gjord för matchspel, med ganska 
korta, trånga hål och flera luriga vat-
tenhinder på nästan samtliga hål. 

Resultatmässigt var spelet jämnt 
och när första dagens spel summerats 
var ställningen: Göteborg 3p, Malmö, 
1,5p och Stockholm 1,5p. Malmös po-
äng togs av Ola-Kudden som vann sin 
match efter stabilt spel och Henrik-
Mats F som delade sin.

Dagen avslutades gemensamt med 
en god buffémiddag på hotellet. En 
del tråkningar för valet av bana riktat 
mot värdlaget Göteborg gick inte att 
undvika, men stämningen var trots 
allt god. En tidig morgon att vänta 
gjorde att det blev relativt tidigt 
sänggående också.

DAG 2
Efter en del snooze-tryckningar på 
väckarklockorna (Jan-Olof tyckte Olas 
väckarsignal var rolig första gången 
men inte de efterföljande 19…) samt 
en rejäl hotellfrukost var vi åter på 
plats på golfbanan innan klockan sla-
git 7. Singelspel stod på programmet 
och vädervetarna hade lovar uppe-
håll och varmare temperaturer. Det 
var dock många oroliga blickar som 
riktades mot himlen när molnen ho-
pade sig. Regnet uteblev som tur var 

och på eftermiddagen tittade till och 
med solen fram. Banarbetarna gjorde 
sitt bästa och denna dag kunde man 
åtminstone med viss ansträngning 
se skillnad på fairway och ruff. Man 
hade också sandat, eller snarare jor-
dat greenerna vilket gjorde att bollen 
åtminstone kunde rulla någotsånär.

En del krämpor hade gjort sig till 
känna och det fanns frågetecken om 
alla skulle kunna spela. Som tur var 
hade Kudden med sig voltaren, vil-
ket visade sig vara guds gåva till öm-
mande golfryggar. Mahlers rygg gick 
från stel 80åring till pigg 20åring på 
en kvart och han svingade som ald-
rig förr. Detta var givetvis ett seger-
recept och Mahler vann både sin 
singelmatch och sedermera också 
eftermiddagens Foursome i par med 
Kudden. Malmö ångade på och även 
Ola, Henrik och Mats F vann sina 
singelmatcher.

Efter singelmatcherna intogs lunch 
på golfrestaurangen och därefter var 
det återigen dags att pegga upp på 
första tee. Den uppmärksamme har 
redan förstått att eftermiddagens 
spelform var foursome, dvs att man 
spelar i lag om två och slår vartannat 
slag. Laget hade ”offrat” de båda med 
högst handicap, Christian och Jan-
Olof och satt oss i samma lag. Därför 
var det extra roligt att vi lyckades 
vinna vår match med 5-4 mot Stock-
holms fjärdepar. Även Mats H-Mats 
F och, som redan tidigare nämnts, 
Kudden-Mahler lyckades vinna sina 
matcher.

Så när andra dagens spel var till 
ända såg ställningen ut så här: Mal-
mö 8,5p, Stockholm 8p och Göteborg 
7,5p. Riktigt jämnt och spännande in-
för sista dagen med andra ord!

Rejält slitna och med diverse kräm-
por lyckades samtliga i Malmölaget 
fräscha till sig och ta sig ut på stan 
för en rejäl middag. Valet föll på en 
Argentinsk-Italiensk restaurang som 
serverade allt från trerätters kött-
menyer till pizza. Oavsett val var 
samtliga var väldigt nöjda med mid-
dagen och resten av kvällen gick till 
att slötitta på Champions Leauge se-
mifinalen mellan Lyon och Bayern 
München. Även denna kväll blev det 
ganska tidigt sänggående eftersom 
arrangören, under stor protest från 
Malmölaget, beslutat att tidigare-
lägga onsdagens rond till 07.00 för att 
säkert hinna med färjan hem efteråt.

DAG 3
Då var det dags för ett avgörande av 
denna prestigefyllda tävling. Frukost 
och utcheckning innan en sista tur ut 
till golfbanan. Återigen var spelfor-
men singelspel. Ola, Henrik, Mats F, 
och Mahler vann sina matcher efter 
stabilt och bra spel. Så även Kudden 
som hade en tvåputt för seger på 18e 
hålet. Han lämnade den första put-
ten lite väl kort men lyckades ändå 
starkt nog sänka den andra. Mats H 
hade inte samma lycka utan förlora-
de snöpligt på 18e hålet. Jan-Olof och 
Christian spelade också bra men mot-
ståndarna spelade ännu bättre och 
båda förlorade sina matcher klart. 
Lyckligtvis räckte detta ändå till slut-
seger och slutresultatet blev: Malmö 
13,5p, Göteborg 11,5p, Stockholm 11p

Alla i laget bidrog med poäng och 
allra bäst var Mats F med imponeran-
de 3,5 av 4 möjliga. Övriga tog poäng 
enligt följande: Kudden 3p, Ola 3p, 
Henrik 2,5p, Mahler 2p, Mats H 1p, 
Jan-Olof 1p, Christian 1p 

Trots banans usla skick var det ett 
nöjt gäng som lämnade Fredrikshav-
ns GK. Ola somnade gott i bilen med 
vandringspriset under armen och 
svenska Ingrid räknade om rutter 
som aldrig förr när vi letade efter ett 
snabblunchställe innan färden åter 
gick söderut mot varmare breddgra-
der och framförallt grönare greener. 

Christian Andersson

En nöjd Lagkapten Mats Hansson med 
bucklan.

IDROTTS- & SKYTTEFÖRENINGIDROtts- & sKyttEFÖRENING

Rapport från Simrishamnspolisen

Blodomloppet 5,5 km Plats tid
Sven Olsson 46 24.04
Lise.Lott Rudbecker 126 29.26
Lennart Jonsson 264 31.30
Tommy Lundwall 343 33.55
Bengt Andersson 345 33.57

Kullaloppet 2009  tid
Tommy Lundwall  30.49
Bengt Andersson  31.10

ljusloppet simrishamn 2009-11-16 Plats tid
Sven Olsson 16 19.20
Olle Månsson 18 19.36
Tommy Lundwall 27 25.57
Bengt Andersson 29 26.11

En del av deltagarna i blodomloppet.

Deltagare i Kullaloppet från vänster Tommy 
Lundwall, Bengt Andersson.

ÖVRIGa REsultat 2009

Den 27 november 2009 hade Simris-
hamnspolisens idrotts- och skytteför-
ening årsmöte i polishusets matsal.

Här kommer en rapport från detta 
möte.

Redan 2008 valdes en ny ordförande 
efter Tommy Lundwall, som varit för-
eningens ordförande i  många år.

I jämlikhetens tecken valdes en 
kvinna till ordförande, Maria Anders-
son den första kvinnliga ordföranden 
i föreningens historia.

Styrelsen fick följande utseende: 
Maria Andersson ordförande, Lars G 
Roswall sekreterare, Tommy Lund-
wall kassör. Styrelseledamöter Lars 
O Roswall, Sven Olsson och Bengt An-
dersson.

Valberedningen B.A. Johansson och 
Jan Erik Jönsson. Revisor Karin Geist-
rand och Claes Ekman.

Så den lilla föreningen lever kvar, 
och har under 2009 deltagit i Blodom-
loppet i Malmö, Kullaloppet i Rörum, 
Ljusloppet i Simrishamn med resultat 
nedan.

Blodomloppet i Malmö är det största 
och växer för varje år. När jag började 
år 2000 deltog 3000 löpare. Därefter 

Ljusloppet från vänster Tommy Lundwall, 
Sven Olsson och Bengt Andersson.
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har det ökat varje år och 2009 var del-
tagarantalet 5700, nästan en fördubb-
ling. Glädjande med tanke på dess syfte 
nämligen den så viktiga blodgivningen. 
Loppet är 5,5 km. Bästa manliga löpare 
hade en tid på 18.41 och bästa kvinna 
19.49.

Simrishamnspolisens löpare Sven 
Olsson hade 2008 en tid på 22.53. Sven 
åkte även Vasaloppet 2008 på en tid 
7.57.43 som gav en 6964 plats. Fantas-
tisk tid av en skåning. Övriga resultat 
från 2009.

Text och foto: Bengt Andersson Malmö guld som ensam tävlande med 
140 kg i knäböj, 130 kg i bänkpress 
samt 200 kg i marklyft, totalt 470 kg. 
Henrik hade ett bra försök på 240 kg 
i marklyft men det ville inte hela vä-
gen upp denna dag.

Mikael Svanström från Säffle som 
blev förra årets totalsegrare på po-
äng, med 640 kg totalt hade till i år 
gått upp en viktklass och tävlade så-
ledes i klass 100 kg. Mikael fick med 
sig en fin knäböj på 260 kg, bänkade 
145 kg och lyfte 270 kg i marklyft, 
totalt 675 kg – en mycket fin serie 
som räckte till guld i klass 100 kg! An-
draplatsen gick liksom förra året till 
Jarl Hansson, Malmö med serien 225 
kg i knäböj, 140 kg i bänkpress och 
240 kg i marklyft, total 605 kg. Två 
underkända bänkpressar gjorde att 
totalvikten sjönk en del från föregå-

ende år. Bronset i klass 100 kg gick till 
Johan Sandblom från Lidköping med 
serien 190 kg i knäböj, 130 kg i bänk-
press samt 180 kg i marklyft, totalt 
500 kg jämt.

Liksom Mikael i klass 90 hade förra 
årets vinnare av klass 100 kg, Kent 
Landström, Halmstad, nu gått upp en 
viktklass till klass 110 kg. Kent fick i 
år med sig 660 kg totalt fördelat på 
260 kg i knäböj, 170 kg i bänkpress 
och 230 kg i marklyft. Något sämre 
än förra året då Kent totalt lyfte 670 
kg men känning i ryggen gjorde att 
Kent avstod sitt sista marklyft. Silver-
medaljen gick till Malmös Robert Falk 
med serien 155 kg i knäböj, 150 kg i 
bänkpress och 230 kg i marklyft.

Mathilda Pettersson från Stock-
holm var i år enda dam och tävlade 
i klass 75 kg där hon således tog guld 

med serien 130 kg i knäböj, 85 kg i 
bänkpress och 170 kg i marklyft. En 
stark tjej!!

Bänkpress
Eftersom det var många som enbart 
körde bänkpress delades den grup-
pen upp i två grupper för att alla 
skulle ha möjlighet att värma upp or-
dentligt då antalet uppvärmningssta-
tioner var begränsade till 3 st. Bänk-
pressarna körde sin tävling separat 
innan styrkelyftarnas bänkpress så 
att dessa fick en stunds välförtjänt 
vila mellan knäböj och bänkpress.

Enda damen bland bänkpressarna 
var  Maria Jensen i klass 82,5 kg. Ma-
ria som förra året lyfte fina 92,5 kg 
fick denna dag inte till något av sina 
lyft. Hon gjorde tre försök på 82,5 kg 
men det ville sig inte riktigt så ty-

Förra året hölls Poliscupen i styrkelyft 
och bänkpress i Halmstad, förnämligt 
arrangerat av Kent Landström i Elei-
kos fina lokaler. På den efterföljande 
banketten rullades bollen för nästa 
års arrangemang vidare och under-
tecknad tog på sig att arrangera 2010 
års inofficiella SM i Skåne. 

Ett år går fort och det har varit 
mycket att ordna inför tävlingen 
men det var riktigt roligt när anmäl-
ningarna började trilla in i slutet av 
mars och det visade sig att vi till slut 
blev 20 lyftande poliser varav 9 styr-
kelyftare och 11 som enbart tävlade 
i bänkpress. De tävlande kom från 
Stockholm, Lidköping, Halmstad, 
Säffle, Uddevalla, Lund och Malmö. 
Var finns Göteborgarna som haft 

en fin lyftartradition? Starka poli-
ser från de norra delarna av Sverige 
finns det gott om men de lyser också 
tyvärr med sin frånvaro. Som ni kan 
läsa senare i artikeln är orter för de 
kommande fyra åren spikade så det 
är bara att börja träna och anmäla sig, 
såväl aktiva lyftare som vanliga gym-
motionärer!

Tävlingen hölls i Höllvikens Atlet-
klubbs lokaler på Formtoppen i Höll-
viken och efter invägning var det då 
dags att börja lyfta kl 11.00.

Styrkelyft
Niklas Björö i klass 82,5, Malmö, var 
den lyftare som prickat formen bäst 
till denna tävling och gjorde en ka-
nonserie med 247,5 kg i knäböj, 140 

kg i bänkpress och 247,5 kg i mark-
lyft, 635 kg totalt. Denna serie räckte 
till totalsegern i hela tävlingen med 
poängen 426,34.  Niklas gjorde en re-
jäl höjning i sitt sista marklyft, från 
247, 5 kg till 262, 5 kg då detta hade 
räckt för att kvala in till civila SM i 
styrkelyft i klass 82,5 kg. Tyvärr gick 
det inte hela vägen, Niklas fick ge upp 
det lyftet med endast millimetrar 
kvar till slutfört drag, men det var ett 
riktigt bra försök som säkert kommer 
att lyckas inom kort!

På andra plats i klass 82, 5 kg kom 
Andreas Leakare från Stockholm med 
serien 205 kg i knäböj, 150 kg i bänk-
press och 190 kg i marklyft, 545 kg 
totalt.

I klass 90 kg tog Henrik Ivansson, 

STYRKELYFTstyRKElyFt
Poliscupen i styrkelyft & bänkpress 2010-05-01

Simrishamnspolisens deltagare i blodomloppet. Från vänster Lennart Jonsson, Bengt  
Andersson, Lise-Lott Rudbecker, Sven Olsson och Tommy Lundwall.

Jarl Hansson marklyft. Henrik Ivarsson knäböj.

Niklas Björö knäböj.Robert Falk knäböj.
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värr blev det inget godkänt resultat 
för Maria men det är bara att komma 
igen nästa år på hemmaplan!

Hur gick det då för herrarna? I klass 
82,5 kg var man två tävlande och där 
kneps guldet av Joakim Kullström 
från Stockholm som lyfte 175 kg i sitt 
första lyft. Joakim provade även på 
180 kg samt 187,5 kg men fick tyvärr 
bara förstalyftet godkänt – men det 
räckte som sagt till seger.

Silvermedaljen i klassen togs av Ola 
Carlsson från Uddevalla som lyfte 160 
kg.

I 90 kg:s klassen var man tre lyf-
tare varav en fd polis, Lars Bergmark 
som lyfte utom tävlan. Lars fick upp 
fina 170 kg. Klassen vanns av Martin 
Blomberg från Stockholm på 145 kg 
och silvret gick till Bo Håkansson som 
lyfte 130 kg.

I klass 100 kg var det bara en lyftare 
anmäld så guldmedaljen togs hem av 
Stefan Karlsson från Göteborg med 
ett lyft på 170 kg.

Klass 110 kg hade två tävlande, Ste-
fan Eklund från Stockholm och Mi-
kael Wiklund från Halmstad.

Här drog Stefan det längsta strået 
och vann klassen med 180 kg följd av 

Mikael som pressade upp 162,5 kg.
Även klass 125 kg hade en delta-

gare, Thomas Malm från Lund som 
debuterade i tävlingssammanhang. 
Thomas gjorde en stark insats med 
130 kg och fick för det en guldmedalj.

Bäste bänkpressare totalt på poäng 
blev Joakim Kullström från Stock-
holm med 120,84 poäng.

Efter tävlingen anordnades bankett 
på Vikingabyn i Höllviken där god 
mat avnjöts, prisutdelning hölls och 
en hel del lyftaranekdoter drogs!!

Stefan Eklund från Stockholm be-
rättade också att Stockholmspolisen 
kommer att arrangera nästa års Polis-
cup i styrkelyft & bänkpress, Mikael 
Svanström från Säffle tog på sig upp-
draget till 2012 och Kent Landström 
från Halmstad till år 2013. 

Fjolårets och årets tävling samt vil-
jan till vidare arrangemang visar att 
det finns en nytändning inom spor-
ten hos poliserna. Vi hoppas verkli-
gen att vi med dessa siffror och fram-
tida redan nu bokade tävlingar kan 
visa för ansvariga att styrkelyftarna 
& bänkpressarna är förtjänta av SM-
status på sina tävlingar! 

En annan viktig fråga är ledighet 

för polisidrott. Arbetet med den frå-
gan pågår nu för fullt och jag hoppas 
verkligen för polisidrottens skull att 
man kan komma fram till en bra lös-
ning. Vid årets tävlingar var det tre 
deltagare som inte kunde komma på 
grund av att de inte fick ledigt.

Dessa tävlingar är inte bara ett möte 
där vi ska tävla mot varandra i idrott 
utan även ett oerhört bra tillfälle att 
träffas och diskutera vårt arbete i av-
slappnade och informella former och 
det har i alla fall gett mig ett ovärder-
ligt kontaktnät som jag har stor nytta 
av i mitt arbete som polis.

Ett stort tack till medlemmarna 
i Höllvikens AC som hjälpt till med 
arrangemanget – inte minst med 
städning och återställande, Dalblads 
Nutrition för fina priser, domare, klo-
vare och funktionärer för en ovärder-
lig insats, Maria Hansson för en hel 
dags fotograferande och inte minst 
alla deltagare som kämpade, lyfte 
och slet för att dessutom orka med en 
trevlig bankett!!

Vid tangentbordet
Jarl Hansson

Gruppbild, samtliga lyftare.

Efter en tidig start från David, med två 
sena avhopp, begav sig den kraftigt re-
ducerade truppen sig Troll hättan. 

Skånes damer och Malmös herrar 
åkte till tävlingen med tre respektive 
en avbytare. Fem av damerna hade 
aldrig spelat handboll förut och fick 
därför en snabbgenomgång i bussen 
på vägen upp.

På Storgatan i Trollhättan ligger 
Pizzeria Svan. Vid sidan om pizzerian 
ligger Hotell Swania där P. Swahn och 
de andra deltagarna bodde. 

Efter invigningen var det damerna 
som var först ut med att möta PHS. 
Matchen slutade med vinst för våra 

damer med 11-9.
Under tiden damerna spelade var 

det dags för herrarna att möta Bo-
libompa-laget från PHS Stockholm. 
Dessa unga och konditionsstarka 
killarna sprang ibland ifrån förståndet 
vilket hjälpte Malmö att ha en ledning 
i halvtid med 12-6. Matchen slutade 
18-18.

Vid ett tillfälle när Malmö spelade 
med en man kort, bytte vi in vår hand-
skadade Mange mot målvakten för att 
behålla pressen i anfallet och undgå 
passivt spel.

När Mange varit på planen i 10 
sekunder avslutade han med ett 
hoppskott som resulterade i ett mål 
och en kraftigt stukad fotled. 

Herrarna fick nu fortsätta att spela 
resten av turneringen utan några av-
bytare. Handskadan ådrog Mange sig 
förra året vid PSM i Eslöv, men då var 
han med i hela 10 minuter.

Mange fick nu istället uppgiften att 
coacha och massera både herr- och 
damlaget.

Om nu herrarna stod för den stora 
bedriften att spela med sju man hela 
turneringen och ändå ta brons, så stod 
damerna för den största bragden ge-
nom att ta silver med ett lag där 50% 
av tjejerna  inte hade spelat handboll 
tidigare. GRATTIS!

Kristianstads herrar tog hem guldet.
Vid banketten tilldelades coachen 

/ massören en hjälm av arrangörerna 
med motiveringen ”för att förebygga 
skador till kommande PSM”.

Under bankettkvällen kunde man 
ta del av matchdräkter från 1977 och 
fram till dagens PSM. Förhandsvisning 
hade man på hotellrum 530 kvällen in-
nan.

Skånes Damer och Malmös Herrar 
ser fram emot PSM i Stockholm 2011 
och hoppas på att vi även där får bo på 
ett Svanmärkt hotell.

Spelarna vill passa på och tacka för 
MPGI:s generösa support.

Ledarstaben

skånes resultat: (damer)
PHS - Skåne 9-11, (5-4) 
Skåne - Uddevalla 14-9, (10-2) 
V Götaland - Skåne 20-5 (10-4) 

Final: V Götaland-Skåne 17-13 ( 8-9) 

Malmös resultat: (herrar) 
Malmö - PHS 18-18 (12-6) 
V Götaland-Malmö 11-15 (5-6) 
Kristianstad-Malmö 16-12 (6-6 

Match om tredje 
Malmö-V Götaland 15-9 (10-3) 

HANDBOLLHaNDBOll
Polis SM i handboll i Trollhättan 20-22 april 2010
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Tisdagen den 15 juli 2003 klockan 04.09 inkommer
ett samtal till polisen i Malmö. Det är ett ungt par
som säger att de blivit rånade. I anmälan som upp-
rättas av polispatrull står att fyra eller fem gär-
ningsmän har hotat och slagit ett ungt danskt par
som campat utmed den skånska kusten. Männen har
stulit parets saker men också släpat ut kvinnan ur
tältet och våldtagit henne samtidigt som de slagit
ner hennes vän. Det råder fullständigt kaos på plat-
sen där de tältat.

Anmälan är ganska omfattande och det är lätt att
förstå att polispatrullen har upplevt detta som något
utöver det vardagliga arbetet.

Vi förflyttar oss till denna ljuvliga sommarkväll. Det
danska paret, som vi kallar Ilse och Hans kom med

tåget från Köpenhamn till Malmö på eftermiddagen
tisdagen den 15 juli 2003. De hade med sig cyklar
och tält och planen var att de skulle cykla utmed
Skånekusten under några dagar. Tanken var att cy-
kelsemestern skulle vara fram till söndagen den 20.
När de lämnade tågstationen handlade de förnöden-
heter så att de skulle klara sig några dagar och däref-
ter började de cykla söderut från Malmö innerstad.
Vart eftersom de följde kustremsan så lämnade de
storstaden bakom sig och kom vid 18-tiden fram till
den vita sandstranden vid Klagshamn någon mil sö-
der om Malmö. Ett mycket populärt badställe med
många badgäster både på dagen och kvällen.

En underbar afton
De hittade en ensam underbar tältplats som låg vid
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Tältsemestern blev en mardröm för ungt par
Av Kristina Meijer, kriminalinspektör, Malmö.

Det danska parets tältsemester blev ett inferno, när de attackerades och rånades av mopedgänget.

sidan av vägen och cykelbanan som leder ut till den-
na mycket populära badplats. Ilse och Hans slår upp
tältet med öppningen mot havet och med utsikt över
solnedgången och Öresundsbron med Danmark i ho-
risonten. 

Det är en fantastisk kväll, varmt och skönt och de
har bara en mindre sluttning och några meter ner till
vattnet. Ilse och Hans känner sig trygga och nöjda
med sin utvalda plats. De ser ju också hem till Dan-
mark.

Under kvällen är det mycket rörelse till badplat-
sen, många badsugna kom för att ta sig ett kvälls-
dopp. Framåt halv elva bestämmer sig Ilse och Hans
för att krypa ner i sina sovsäckar, det hade börjat
skymma så de bestämde sig för att sova. De hade
släckt eldstaden och sina levande ljus men det var
inte totalt mörkt eftersom det var månsken. De ville
vara utvilade inför att de skulle cykla många mil och
njuta av lediga dagar tillsammans.

En stund senare hör de att det kommer några mo-
peder som stannar utanför deras tält. En mansperson
kommer fram till tältet och lyser genom tältduken
och samtidigt frågar han om det är flickor i tältet.
Hans svarar att det är en pojke och en flicka. Perso-
nen slutar då att lysa in med sin ficklampa och säger

att de skall ha det så bra. Hans och Ilse hör hur mo-
pederna kör därifrån. Hans och Ilse funderar inte
mer på detta, men…

Mardrömmen börjar
Tio minuter senare kommer mopederna tillbaka. Nå-
gon lyser åter med en ficklampa på tältet och Ilse
uppfattar att det är flera personer som står runt deras
tält. Hon tror nu att det är fem stycken.

Hans kryper ut ur tältet för att se vad som pågår.
När han kommer ut ur tältet berättar han för perso-
nerna att han och Ilse är danskar. någon sparkar då
Hans i sidan och han faller ner mot tältduken. En av
männen visade Hans en skruvmejsel och sa…

– Vill du bli stucken av denna?
Samtidigt kommer en annan man fram till tältöpp-

ningen och säger till Ilse:
– Ge mig pengar, ge mig pengar.
Ilse ger mannen sin väska så att han kan ta vad

han vill och hon uppfattar samtidigt att hennes fick-
kniv faller ur väskan. Ilse är livrädd för vad som hål-
ler på att hända. Allt är rörigt runt omkring tältet och
flera röster skriker. Hans skriker och Ilse bestämmer
sig för att gömma kniven under sovsäcken. Hans blir
tillsagt att lägga sig ner på marken. När han gjort
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Karta över området där det danska paret tältade.

Brottsplatsområde

Badplats

N

I år kommer det att publiceras artiklar ur
Nordisk Kriminalkrönika i skånepolisen.

alla har skånsk anknytning,
och vi hoppas på intressant läsning.
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detta får han en spark i huvudet och någon håller fast
honom genom att trampa hårt över hans nacke.

Misshandel
Männen fortsätter att kräva att få pengar och saker.
Det var flera personer som vid olika tillfällen skrek
om pengar och saker. Hans försökte att göra som de
sade, han hade fått resa på sig och stod på knä vid
tältet och tog ut deras saker för att männen skulle bli
nöjda. Han slängde ut allt han kunde hitta i tältet.
Hans fick en ny spark i sidan på kroppen. Han blev
hela tiden hotad med en skruvmejsel. När han skulle
försöka undsätta Ilse en bit bort vid eldplatsen blev
han åter hotad med skruvmejseln, han var nu liv-
rädd.

I början sprang alla runt omkring på platsen, men
till slut var alla borta vid Ilse. Det var bara en som
stannade kvar för att hålla Hans i schack.

Hans hörde hur Ilse ropade att de skulle låta bli.
Plötsligt var Ilse borta och männen skrek något åt
varandra innan de försvann.

Det Ilse upplevde under tiden Hans blev miss-
handlad och hotad var att mannen som skrek åt hen-
ne att han skall ha hennes pengar och fortsätter att
säga ”ge mig pengar”. 

Drar henne i håret
Mannen lyser på hennes högra bröst med en fick-
lampa och rör vid det. Ilse slår bort hans hand. Hon
letar efter sin portmonnä i väskan, mannen fortsätter
med sitt ”ge mig pengar”. När Ilse hittar sin port-
monnä, sliter mannen den ur hennes hand. Ilse tar
fram sin kamera, även denna sliter mannen ur hen-
nes hand. Mannen tar också två mobiltelefoner som
tillhör Hans och Ilse.

Ilse försöker komma ut ur tältet. Mannen tar då
tag i hennes långa hår och drar ut henne trots att hon
kämpar emot. Han slår henne med öppen hand flera
gånger i huvudet. Han drar henne i håret på marken,
flera meter från tältet. Hon känner hur hennes huvud
flera gånger slås hårt mot en sten. Det är samme
man som håller i henne som också slår hennes hu-
vud mot stenen. Samtidigt känner hon hur någon an-
nan sparkar henne hårt i ryggen och hon känner hur
en fot trycker ner hennes kropp. Ilse kämpar nu för
sitt liv och hon är övertygad om att de skall slå ihjäl
henne. Ilse ropar efter hans. Hör honom inte svara.
Ilse säger att hon svimmade av när hennes huvud
slogs mot stenen. Denna sten var lagd runt den lilla
grillplats som höll på att falna utanför deras tält.

När mannen sedan släpade henne vidare över eld-
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De hade bara en sluttning och några meter ned till vattnet.

staden så skar hon sig på armen mot en sten. Man-
nen håller ner hennes huvud, han försöker ta av hen-
nes byxor. medan hon stretade emot. Hon ropar
”nej” och ”släpp mig”.

Sexuellt övergrepp
Mannen får ner hennes byxor till anklarna. Trosorna
är dock kvar på plats. Mannen trycker in några fing-
rar i stjärten på henne. Ilse vet inte hur många gång-
er han upprepar det men han gjorde det flera gånger
och det gjorde fruktansvärt ont. Ilse skriker av smär-
ta samtidigt som hennes huvud trycks ner mot mar-
ken med våld. Ilse ser inget av vad som händer runt
henne men hon känner smärtan i stjärten och över
hela kroppen.

Hon skriker och ropar på Hans, men han svarar
henne inte. Hon tror nu att de har slagit ihjäl honom
och att han är död. Ilse slåss hela tiden för sitt liv.
Hon är övertygad om att de skall slå ihjäl henne ock-
så.

På något sätt kommer Ilse loss under denna för
henne livshotande kamp. Hon vet inte efteråt hur,
om det är hon själv som lyckas komma loss eller om
det är mannen som släpper henne.

Väl fri kastar hon sig utför slänten och springer ut
i havet. Hon springer så långt hon orkar i det lång-
grunda vattnet. Där ute står hon sedan i skydd av
mörkret. Hon vågar inte gå tillbaka och hoppas in-
nerligt att mopedgänget skall köra sin väg samtidigt
som hon är chockad och orolig för att någon skall
komma ut efter henne i vattnet.

Hon hör hur några motorer startar och ser att lam-
porna tänds på mopederna och att de sedan kör iväg,
bort från tältplatsen.

Hur länge hon står därute i vattnet vet hon inte ef-
teråt, hon är glad över att fortfarande vara i livet
samtidigt som hon är oerhört chockad över vad som
precis har hänt. Hon hinner också tänka att hon inte
kommer att kunna säga farväl till sin familj. 

Ilse gråter och ropar efter Hans och när moped-
gänget väl kört iväg, så kommer Hans ut till henne i
vattnet. Han har tagit med sig hennes skor så att hon
kan ta sig upp genom tistlarna och de vassa stenarna
igen. De är glada att se varandra igen och att båda
lever.

Hans berättar för henne att han också blivit slagen
och hotad, det är därför han inte har kunnat komma
till Ilses undsättning.

Skrämda och rädda samlar de ihop sina viktigaste
tillhörigheter, det som finns kvar efter överfallet. Se-
dan börjar de gå mot bebyggelsen och gatlamporna.

De gick bredvid stigen för de var så rädda för att
mopedgänget skulle komma tillbaka. Så fort de hör
något ljud stannar de för att gömma sig. Hur länge
de gick där i mörkret vet de inte, men troligen i flera
timmar. Till slut såg de dock att det var en lampa
tänd i ett hus. De tittade först noga in, så att ingen av
de män som överfallit dem fanns där innan de våga-
de knacka på.

Polisen kontaktas
Paret som bor i huset ringer efter polis och sedan in-
leds en oerhört omfattande polisutredning som skul-
le komma att ta mycket resurser i anspråk. Det mass-
mediala intresset är stort, både från svensk men även
från dansk sida. Allt detta händer mitt i semester-
tider, ett ungt danskt par och många med dem har
blivit berövade känslan att hitta en underbar plats
som är perfekt att slå upp sitt tält på för att få sova
under natten. Denna frihetskänsla som vi i detta land
så gärna vill kunna ha och som vi alla väl någon
gång under livets resa gjort.

Trots närheten mellan Malmö och Köpenhamn så
råder det fortfarande språkförbistring mellan den
svenska polisen och det unga danska paret. Men det
som från början är kristallklart är att Ilse har en
mycket konstnärlig begåvning och ska under hösten
2003 börja på konsthögskolan.

Ilse har ett utmärkt sinne för detaljer och hon är
mycket detaljrik i sina signalementsuppgifter, vilket
skulle komma att visa sig vara oerhört värdefullt.

Ilse ritar en skiss på den man som drar ut henne ur
tältet och som sedan även våldför sig på henne. Hon
beskriver hur mannen håller ficklampan och hur den
ser ut med många små detaljer. Ilse gör också en
teckning på den mopedhjälm som en annan gär-
ningsman håller i sin hand. Hon kan också på ett in-
gående sätt beskriva brottsplatsen.

Tack vare hennes goda uppfattningsförmåga kun-
de polisen snart vara mopedgänget på spåret.

Mopedgäng kontrollerades
Under den aktuella natten kontrollerade en mc-polis
ett mopedgäng. Några av dessa i gänget rapportera-
des och tack vare id-uppgifterna från denna kontroll,
inleddes ett intensivt spaningsarbete. 

Det stod ganska snart klart att sannolikheten var
att det kontrollerade mopedgänget hade haft med
överfallet att göra. Förundersökningen övertogs och
leddes av åklagare och ärendet placerades på Fa-
miljevåldsenheten hos polisen i Malmö. Allt enligt
gängse rutin.
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När jag kom till min första arbetsdag efter semes-
tern, så var det fullt drag på avdelningen. Några av
mina kolleger hade jobbat under helgen med detta
ärende och jag blev utsedd att tillsammans med yt-
terligare fem kolleger fortsätta arbetet med överfal-
let. Det stod också klart att vi hade med unga för-
övare att göra och att det krävdes en specialkompe-
tens för detta. En särskilt lämplig åklagare blev ut-
sedd och denna åklagare frikopplades från sina övri-
ga arbetsuppgifter. 

Vi stod inför ett stort och omfattande arbete sam-
tidigt som vi var i tidsnöd för att kunna säkra upp
bevis. Och varje morgon gick vi tillsammans med
åklagaren igenom utredningsläget.

Det är alltid en kamp mot klockan när det gäller
att bevisa olika händelser samt att säkra spår. Vi fick
arbeta som ett team och inte som enskilda utredare,
vilket är det normala. Utredningsgruppen hade inte
arbetat på detta sätt tidigare, men med ett stort och
gott stöd från vår chef, så var kreativiteten hög och
ambitionen att lösa brottet mycket stor. Mitt i allt
elände var vi övertygade om att detta skulle gå bra.
Vi hade även andra kolleger som hjälpte till på olika
sätt.

Gripandena inleds
Tipsen började strömma in och oron växte bland alla
ungdomar som på något sätt visste något om detta
överfall. Socialtjänsten var aktiv och snart började
gripanden ske och efterföljande anhållanden att gö-
ras.

Den förste som blev gripen var en ung man som vi
kallar Reza, vilket skedde två dagar efter överfallet.
Senare samma dag greps och anhölls ytterligare tre
ungdomar, som vi kallar Mahmoud, Nasser och Jo-
nas. Den äldste var 17 år och de övriga var 15 re-
spektive 16 år gamla. Mc-polisen känner igen Reza
från Ilses teckning!

Ilses teckning lämnade inte några tveksamheter
om att vi var på rätt spår.

Förhör började hållas, ingen ville berätta något. Vi
började lägga pussel bakåt i tiden, vad hade hänt un-
der den aktuella kvällen på vägen till Klagshamn.
För att kunna hålla isär vad de fyra personerna som
var anhållna sade, iordningställde vi ett konferens-
rum och satte upp den för dagen aktuella versionen
hos respektive ungdom. Ganska omgående framkom
det uppgifter på att det var fler mopedåkande ungdo-
mar som varit med ute vid tältet i Klagshamn än vad
det danska paret hade sett. 

Inom loppet av en vecka var åtta ungdomar an-

hållna och häktade i målet. Flertalet var 15 år och
den äldste 17 år. I levnadsålder var det unga perso-
ner, men ack så rutinerade för övrigt. 

Alla åtta tilldelades var sin advokat, en så kallad
offentlig försvarare. Denne försvarare samt åklaga-
ren var med på så gott som samtliga förhör som
hölls.

Det visade sig under arbetet att detta var ett gäng
killar som var boende eller på besök i Lindängen, ett
ytterområde i Malmö. De hade under kvällen be-
stämt sig för att ”ta nån”. 

Ett ”nyskapat” brottsgäng
Under denna aktuella kväll bildades ett ”nytt” gäng
med moped- och scooteråkande tonårskillar. Vissa
kände varandra, andra kände till varandra och en var
på semesterbesök hos sin kusin. De inledde kvällen
med att göra ett inbrott i en lokal som tillhörde Kul-
ladals Nattvandrarförening. Därifrån ringde en av
killarna till sin hälare och frågade om det var någon
idé att ta med sig teven. De tog dock flera jackor,
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Den skiss som Ilse gjorde av gärningsmannen var så välliknande,
att en polisman direkt kunde identifiera rätt person…

med texten ”nattvandrare” på ryggen samt några
ficklampor. Därefter körde de runt i stan innan de
åkte vidare ut mot badplatsen i Klagshamn, söder
om Malmö.

På vägen ut körde de ikapp med varandra efter-
som de olika scootrarna och mopederna höll olika
hög hastighet. På en av gång- och cykelvägarna gick
det två kvinnor. När en av scootrarna körde förbi
kvinnorna slog passageraren på ett av de fyra fordo-
nen till en av kvinnorna med sin hjälm samtidigt
som de passerade henne. Kvinnan föll till marken av
slaget som träffade henne i huvudet. Kvinnan tog sig
hem och ringde efter polis. Hon var ledsen, chockad
och blev yr och kräktes av slaget. Vid läkarkontroll
dagen efter bedömdes att hon akut skulle röntgas.
Efter slaget från hjälmen hade kvinnan konstant hu-
vudvärk i tre veckor.

Mopedgänget körde vidare ut till badplatsen, stan-
nar till vid det danska parets tält och det är då första
gången ungdomarna är framme vid tältet. Gänget
kör sedan återigen mot staden men på vägen dit kör
de ikapp en annan yngling som kör på sin scooter.
Den ledande personen i överfallsgänget försöker
preja och sparka mot scootern, så att föraren skall
köra omkull. Föraren tar av sig sin hjälm och vädjar

till dem att sluta samtidigt som han säger till en av
överfallarna, att han känner ju honom, de bor ju på
samma gård. 

Överfallet avbryts och gänget kör tillbaka till bad-
platsen. Därefter genomförs övergreppen mot det
unga danska paret.

Undrar du fortfarande över vad ”pulla” betyder?
Det är ytterligare ett slanguttryck bland ungdomar
som betyder att man penetrerar kvinnans underliv.

Tingsrätten ser allvarligt på brottet
I tingsrättens dom konstateras att alla gärningsmän-
nen varit på brottsplatsen. Flera av dem som deltog i
rånet befattade sig också med stölden av parets till-
hörigheter. Några av dessa var mer aktiva, men bara
en person gjorde sig skyldig till övergreppet mot
kvinnan. Under det pågående övergreppet mot kvin-
nan fick två av ungdomarna panik. De började skrika
”det är knas”, som betyder: ”vi avbryter och sticker
härifrån, det kan komma någon.”

Den man som begick övergreppet på kvinnan är
den som tydligt leder gänget under kvällen. Många i
gänget är rädda för honom. Han har sedan tidigare
ett brottsligt förflutet och är vid det aktuella tillfället
även tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga.
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De unga rånarna tvingade till sig det danska parets tillhörigheter och i förgrunden syns den eldplats, där Ilse skadade armen under
tumultet.

forts. från sid. 20

forts. på sid. 21
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Det finns flera faktorer i rånet som påverkar be-
dömningen av brottets svårighetsgrad. Brottet begås
av sju personer, varav åtminstone fem var aktiva i
centrum av brottsplatsen. 

Vid brottet utsattes både Hans och Ilse för ett inte
obetydligt våld. Detta våld torde dessutom ha varit
obehövligt för tillgreppet av offrens tillhörigheter.
Både Hans och Ilse utsattes för en mycket förödmju-
kande behandling: Hans tvingades att ligga på mar-
ken och blev trampad, Ilse genom att hon med ett
grepp om håret blev utsläpad från tältet. 

Den brutalitet som målsägandena utsattes för
väckte i vart fall hos Ilse en allvarlig dödsfruktan.

Det är också en särskilt allvarlig omständighet att
de tilltalade dragit fördel av att Hans och Ilse hade
valt en undanskymd plats att tälta på, där deras möj-
lighet att kalla på hjälp var obefintlig och där möjlig-
heten att någon förbipasserande skulle ingripa var li-
ten.

Övergreppet var grov våldtäkt
Tingsrätten bedömer att straffvärdet för rånet ligger i
mitten av straffskalan för brottet rån, det vill säga
motsvarande tre–fyra års fängelse.

Tingsrätten finner det klarlagt att det var Reza
som utsatte Ilse för det sexuella övergreppet. Detta
övergrepp skedde i ett skede när rånet redan var av-
slutat och Ilse var chockad, skadad och förvirrad av
det våld hon redan blivit utsatt för. Den tydliga av-
sikten med det sexuella övergreppet har varit att in-
för kamraterna och med Hans som maktlöst vittne,
ytterligare förnedra och förödmjuka Ilse. Det sexuel-
la övergreppet är därför att bedöma som grov våld-
täkt.

Med tanke på brottets allvarliga art och höga
straffvärde är överlämnande till vård inom social-
tjänsten inte en tillräckligt ingripande reaktion från
samhällets sida. Det föreligger därför synnerliga skäl
att trots de tilltalades ungdom välja fängelse som på-
följd för envar. Eftersom de inte fyllt 18 år skall de i
stället dömas till sluten ungdomsvård i ett år.

Denna dom överklagades sedan till hovrätten som
i sin tur gjorde en något annorlunda bedömning.

”I samförstånd”
Enligt hovrätten utgör de tilltalade inte något sam-
mansvetsat gäng. Några av dem kände varandra en-
dast flyktigt vid tidpunkten då rånet begicks. Reza
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Efter överfallet rusade Ilse ut i vattnet, som ligger bara några meter från tältplatsen och den eldplats som tidigare på kvällen fungerat
som deras grill.

framstår som ledare för de övriga under den aktuella
kvällen och han har uppgivit att alla var överens om
att man skulle ”plocka någon”. 

Det har i och för sig inte förekommit att samtliga i
gänget diskuterat detta eller att det förekommit när-
mare planering av rånet. Tidigare under eftermidda-
gen och kvällen har emellertid flera brott förövats –
stölden av nattvandrarjackorna, misshandeln av
kvinnan och angreppet på den scooteråkande yng-
lingen – och de flesta i gänget måste ha varit inför-
stådda med att de inte åkte ut till Klagshamn för att
grilla och bada. 

Det kan mot denna bakgrund hållas för visst att de
insåg att åtminstone någon eller några i gänget hade
för avsikt att begå kriminella handlingar under kväl-
len. Ingen hade emellertid tagit avstånd från detta
genom att lämna gänget.

Av Hans och Ilses uppgifter har framgått att det
fanns fyra till fem personer inne på tältplatsen när
rånet förövades. Eftersom situationen måste ha
framstått som kaotisk och skrämmande för dem, kan
det inte uteslutas att fler personer varit inne på tält-
platsen utan att de lagt märke till detta.

Genom att hålla vakt på cykelstigen, skjutsa mer
aktiva deltagare i rånet från platsen och tillgodogöra
sig en del av rånbytet har tre av pojkarna, tillsam-
mans och i samförstånd med sina kamrater inne på
tältplatsen deltagit i rånet på ett sätt som innebär att
de skall anses som gärningsmän.

De tilltalade var vid råntillfället endast 15 år eller
nyss fyllda 16 år, förutom Reza som var 17 år. Samt-
ligas ungdom skall särskilt beaktas såväl vid valet av

påföljd som vid straffmätningen. 
Fängelse får ådömas så unga lagöverträdare en-

dast om det finns synnerliga skäl. Det finns härvid
möjlighet att sätta straffet betydligt lägre än vad som
är föreskrivet brottet. 

Enligt FN:s barnkonvention får den som är under
18 år berövas friheten endast som sista utväg och för
kortast lämpliga tid. 

Högsta domstolen har vid flera tillfällen betonat
att fängelsestraff bör utdömas bara i undantagsfall
när det gäller så här unga lagöverträdare. Ju närmare
15-årsgränsen den unge är desto starkare skäl krävs
för att en fängelsepåföljd skall komma ifråga. 

Två års sluten ungdomsvård
För Rezas del ändrade hovrätten påföljden till två års
sluten ungdomsvård, detta med bedömningen att
straffvärdet på hans brott enligt hovrättens mening
anses överstiga fem år.

För den andre mer aktive våldsutövaren dömde
hovrätten till en längre påföljd än vad tingsrätten
gjorde, men då också till sluten ungdomsvård. Även
den ynglingen var tidigare dömd för brott. För de
övriga, som inte tidigare dömts för brott, ändrades
påföljden till samhällstjänst.

Avslutningsvis kan detta sammanfattas med att vi
alla hoppas att ungdomarnas prognos blir positiv, så
att de inte faller tillbaka i brott. Och då i synnerhet
med vetskap om vad Hans och Ilse tvingas bära med
sig under lång tid framåt, denna hemska upplevelse
som de utsattes för under en helt vanlig semester-
resa.
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2 G R E K L A N D
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11 N I G E R I A

12 K V I N N O D A G E N

 1. Israelfångad svensk författare 

 2. Isländskt cumulus

 3. Halländskt resmål för köpsugna 

 4. Värdland för fotbolls-VM 

 5. Nyligen rånad auktionsfirma 

 6. Likt kaka av äggvita (OBS! klurig)

 7. Nedbrunna Norrevångshallen
 låg i… 

 8. Mobiltelefon från Apple 

 9. Vinnare av Champions League 

10. Argentinas förbundskaptens
 förnamn 

11. MPGI-ordförande 

12. Finalförlorande svensk på
 Roland-Garros 

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 23 augusti 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. Inger Thomasson,  
 Kristianstad

2. Bengt-Åke Ahlkvist, 
 Kungälv

3. Britt-Marie Wigermo, 
 Kristianstad

10 svar har kommit in.

Vinnarna och den rätta lösningen från förra numret:
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Medlem i
Svenska
Åkeriförbundet

040-30 07 75
St. Varvsg. 11 K, 211 19 Malmö, Kockumsområdet

Fax 040-30 03 70 - info@mobelhantering.com
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FLYTTNING
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Packning, Fullvärdesförsäkring, Trafiktillstånd

35 års branschvana 
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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
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