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Testa en sökinsats ihop med Missing People i
Västmanland
I år fyller sökorganisationen Missing People tio år.
Det uppmärksammar region Västmanland under helgen 10-11 september med en storövning i
Strömsholm utanför Västerås där allmänheten bjuds in att öva/testa på att vara med vid en
sökinsats efter en försvunnen person.
– Det här blir ett gyllene tillfälle för dig som vill veta vad det innebär att vara med och leta efter en
försvunnen person genom att delta själv. Vi kommer att iscensätta ett fiktivt försvinnande så att det
blir så likt verkligheten som möjlig, säger Peter Öhqvist, utbildningsansvarig i Missing People
Västmanland.
Övningen, där även egna utbildade insatsledare och patrulledare från andra delar av Sverige deltar,
genomförs i samarbete med bland andra Frivilliga Flygkåren, Svenska Sjöräddningssällskapet, Första
Hjälpen Centrum, Medborgarskolan och polisen i Västmanland.
För frågor och anmälan till sökövningen, mejla till: vastmanland@missingpeople.se
I fjol fick jouren på Missing People ta emot totalt 473 ärenden runt om i Sverige, varav 313 ledde till
en aktiv sökinsats.
– I Västmanland har vi sedan 2012 hittills hanterat 45 ärenden och genomfört mer än 50 sökinsatser,
säger Anna Österberg, regional verksamhetsledare för Missing People i Västmanland.
FAKTA
• Missing People består av 20-talet regionala insatsgrupper som täcker i stort sett hela

landet.
• Förutom cirka 250 utbildade och aktiva volontärer finns ytterligare närmare 70 000
frivilliga personer i organisationens sökarregister.
• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter
och gör inga sökinsatser utan att först fått polisens godkännande.
• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete
och finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och sponsring.
Läs mera på www.missingpeople.se

För mera information kontakta Anna Österberg, verksamhetsledare i Västmanland på 010-4059530,
eller anna.osterberg@missingpeople.se

________________________________________________________________________________________________________________
Missing People är en svensk rikstäckande ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera
sökinsatser efter försvunna personer. Vi söker för att rädda liv, men också för att ge anhöriga stöd. Vi har 90-konto och är medlemmar i
Giva Sverige. Vill du veta mera om vår verksamhet, bli bidragsgivare eller anmäla dig till vårt sökarregister gå in på vår
hemsida www.missingpeople.se

