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NYHETER  RUSS  RUD  POLITIET I ASKER OG BÆRUM

Russebuss fratatt lydanlegg
etter gjentatte advarsler

Av Marianne Vinje 26. april 2018, kl. 06:39

Natt til torsdag måtte politiet flere ganger be russen om å dempe seg. Det
endte med at én buss ble fratatt «en vital del» av lydanlegget.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

BLE STOPPET: Festen på Rud i natt fikk en brå stopp for bussen som ikke fulgte pålegg fra politiet. Dette bildet er tatt i en annen

anledning. Foto: KNUT BJERKE

– Også russen må rette seg etter samfunnets lover og regler. De kan ikke

gjøre hva de vil selv om de er russ, slår politiets operasjonsleder, Tor

Gulbrandsen fast.

Ifølge ham har nattens hendelser stort sett vært relatert til russen og deres

aktiviteter.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Iløpet av natten måtte politiet rykke ut til Rud to ganger, der flere

russebusser var samlet på parkeringsplassen utenfor idrettsanlegget.

– Den første gangen vi kom dit, sto det fem busser der, og samtlige fikk

beskjed om å dempe seg. Da vi kom tilbake noe senere, i 02.30-tiden var

det særlig én buss som ikke overholdt beskjeden de var gitt tidligere. Når

en buss har fått flere advarsler som ikke blir tatt til følge, må vi reagere,

sier Gulbrandsen.

Dermed fjernet politiet «en vital del» av lydanlegget slik at det ble stille fra

russebussen.

LES OGSÅ: Rektor advarer foreldre om narkobruk i russefeiringen

Fortviler over russebråk
– Vi har snakket med rullesjefen og bussen vil få tilbake den beslaglagte

gjenstanden iløpet av dagen. Da får de samtidig beskjed om at skjer dette

igjen fjerner vi anlegget for en lengre periode, sier Gulbrandsen.

LES OGSÅ: Helsesøster bekymret for rusbruk

Ifølge ham får politiet får hver eneste natt flere meldinger fra fortvilte

mennesker over hele distriktet som plages av støy fra russen.

– Vårt mål er ikke å avskaffe russetiden, men å påse at russen overholder

ro og orden, presiserer Gulbrandsen.

– Det viktigste er uansett at russen selv tar hensyn til folk rundt seg,

fortsetter han.

Lik Budstikka på Facebook

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

KOMMENTER

@Jan Rune Oddli. I 4 netter på rad har russen holdt på i området ved idrettshallen på
Rud. De starter gjerne etter midnatt og holder på til 5-6 tiden om morgenen (det
varierer litt). De spiller så sinnsykt høyt at søvn er helt umulig og jeg, med mange andre i
området, har jobber å gå til. Har ikke noe i mot russ og russefeiring men når de holder
på på denne måten over så mange dager, og vi er ikke i mai en gang, ja da er det et
problem. Jeg har bodd på stedet siden midten av 90 tallet og kan ikke huske at det har
vært så ekstremt før.

Eivind Larssen
2 timer siden

BRA?

Lurer på en ting æ på dem som syter å klager på at russen bråker får mye om dem itj ha
verre russ sjøl å deltatt på samme nivå. 
Nei la russen spille å ha det gøy det er en kort periode hvert år.

Jan Rune Oddli
3 timer siden

BRA?

Politiet er ikke fornøyd med russen. 
Men de sier selv, at etter at kommunene nå har stengt, eller gitt parkeringsforbud alle
steder russen før brukte å samles, hva skjer da ? 
Jo støyen, er nå spredd over hele kommunen. Fordi bussene nå blir jaget fra skanse til
skanse , etter at kommunene stengte adgang. er antall støyklager til politiet eksplodert. 
Så dere bør sende klage til kommunen. De har nå gjort din søvnkvalitet, mye verre. 
Lurer på hvem geniet bak dette er ? 
Skulle vært satt i offentlig gapestokk! For noe idioti! !

Christian Skoglund
10 timer siden

BRA?

Håvard Storli Tror det er lettere å få til om kommunen tilrettelegger og anbefaler slike
arrangement. Russen kan fint betale selv, var ikke meningen å bruke offentlige midler.
Tror likevel at det er lettere å ha kontroll på russekro og at det vil være mer
inkluderende for alle.

Marianne Gløersen
13 timer siden

BRA?

Marianne: Hvorfor skal kommunen være med på å lage arrangementer for russen?
Russen ser ut til å ha mer en nok ressurser til å leie lokaler på egenhånd.

Håvard Storli
13 timer siden

BRA?

Hadde utelivsbransjen sammen med russ og kommune arrangert russekro i egne
festlokale ville behovet for disse rullendefestene bli borte.

Marianne Gløersen
15 timer siden

BRA?

Hadde utelivsbransjen sammen med russ og kommune arrangert russekort i egnede
festlokaler ville behovet for disse rullende festene bli borte.

Marianne Gløersen
16 timer siden

BRA?  liker dette1

Til toppen
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