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POLITI  NYHETER

Politiet roser russen etter
rolig start
Av Simen Waagsether 22. april 2018, kl. 09:27

Poltiet rykket flere ganger ut etter støyklager, men mener russen har oppført
seg godt de første dagene.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

Det sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt, som også legger

til at det stadig er tidlig i feiringen.

– Russen har oppført seg godt. Når det kommer til lydeog bråk er skaden

skjedd før vi kommer, men russen har oppført seg godt når vi har rykket

ut, sier Grøttum.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I natt fikk politiet meldinger om russestøy i Lommedalen, Vøyenenga og på

Nesbru.  

LES OGSÅ: Beslagla førerkortet til sjåfør på russebuss

Kvinne bortvist etter slåsskamp
Klokken 02.00 fikk politiet melding om slåssing på supporterpuben Onkel

Blaa. Politiet valgte å bortvise en kvinne fra stedet.

Det vites ikke om hendelsen har sammenheng med Stabæks 0-3-tap i

Bergen tidligere på dagen.

Noen timer senere fikk politiet melding om en taxipassasjer som oppførte

seg truende og som nektet å betale. Etter en telefonsamtale med politiet

lovet passasjeren å betale for seg - men da han senere igjen nektet, rykket

politet ut.

Situasjonen oppklarte seg.

Lik Budstikka på Facebook

Liker Christine Munch og 42 k andre liker dette.

Les mer om: politi nyheter
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Gå til forsiden
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