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RUSS  POLITI  ASKER  BÆRUM  NYHETER

Masseslagsmål og støy fra
russen

Av Kim Van Der Linden 28. april 2018, kl. 10:01

10-12 russebusser ved Bærum Idrettspark forstyrret nattesøvnen til mange i
nærområdet, og på Lierskogen måtte politiet rykke ut til masseslagsmål.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

STØY: Russen sørget for at politiet fikk hendene fulle natt til lørdag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: KNUT BJERKE

Telefonene strømmet inn til politiet natt til lørdag. De fleste gikk på at

russen nok en gang var noe høylytte.

– Vi fikk melding om russestøy fem steder i Asker og Bærum, men fikk ikke

gjort noe med alle. Ved Bærum Idrettspark var det verst, med høy musikk

og 10-12 busser på stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i

Oslo politidistrikt.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

En politipatrulje rykkety ut til stedet klokken kvart på fire og fikk dempet

lydnivået.

– Det er frustrerende for alle. Jeg oppfordrer folk til å ringe og melde ifra,

men vi må prioritere disse oppdragene på lik linje med andre oppdrag. Det

er ikke alltid vi har kapasitet til å ta tak i det,  og busser som kjører forbi får

vi ikke gjort noe med, forstetter Engeseth.

Operasjonslederen forteller at det ikke er bare russen som forårsaket støy

denne natten.

– Det begynner å bli tiden for at folk sitter lengre ute og spiller musikk,

men det er ikke alltid vi får gjort noe med det på grunn av manglende

kapasitet, fastslår han.

LES OGSÅ: Russebuss fratatt lydanlegg etter gjentatte advarsler

Masseslagsmål
På Lierskogen måtte politiet rykke ut til Lierskogen etter melding

masseslagsmål mellom russ fra Asker og Drammen.

– Meldingen gikk ut på at det var 50 - 100 russ som slåss, og at det var russ

fra Asker som hadde dratt dit for å ta russ fra Drammen. En av våre

patruljer bisto, forteller Engeseth.

Dt.no skriver at da politiet kjørte inn på området med blålys og sirener, løp

det russ til alle kanter.

– Det var mange fulle russ der, men det er ikke meldt om personskade. Vi

fikk stoppet tumultene, og tatt en prat med russen. Ingen personer ble

pågrepet, sier oppdragsleder hos politiet i Sør-Øst Tommy Eriksen til dt.no.

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: russ politi Asker Bærum nyheter hendelseslogg

Se kommentarer

Gå til forsiden

Nå går startskuddet
for grønne fingre
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