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RUSS 2018  NYHETER  OSLO POLITIDISTRIKT  BÆRUM  HENDELSESLOGG

Nå er det russetid og klagetid
Av Kjetil Olsen Vethe 23. april 2018, kl. 07:45

Folk på ulike steder i Bærum fikk nok av russestøy natt til mandag.

Flere saker

Fra områdene ved Gjettum skole, Esso Vøyenenga og Fossum Idrettspark

fikk politiet gjentatte klager.

– Vi var på stedene, og russen ble da pålagt å holde seg vekk i 24 timer,

som er vanlig i slike tilfeller, forteller politiets operasjonsleder Vidar

Pedersen.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Han forteller at russebussene dro videre til andre steder uten at noen

sa seg uenig i politiets avgjørelse. I Asker var det ingen støyklager

natt til mandag.

I helgen var det imidlertid flere klager på russen, og fredag kveld fikk en

russebussjåfør beslagtlagt førerkortet. Det skjedde etter at politiet

tidligere på kvelden hadde vært involvert.

Les flere nyheter i hendelsesloggen.

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: Russ 2018 nyheter Oslo politidistrikt Bærum hendelseslogg

Gå til forsiden

E16 åpnet igjen etter
frontkollisjon

Søppelbil og
personbil kolliderte

Lager spesialgruppe
for å få ned etterslep
på eldre straffesaker

Vil få fart på
overgrepssaker mot
barn

Vogntog og personbil
i E18-ulykke i Asker

Vis flere saker

Til toppen
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