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NYHETER  RUSS  BÆRUM  OSLO POLITIDISTRIKT

Klagestorm til politiet om
russebråk

Av Marianne Vinje 30. april 2018, kl. 07:15

Natt til mandag hadde politiet 17 oppdrag i forbindelse med årets
russefeiring. Bare fra området rundt Dønski kom det 7 klager på kort tid.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

RUSSEBRÅK: Natt til mandag var det nok en gang klager på russen som fler emener spiller for høyt og bråker for mye. Foto:

NINA ABRAHAMSEN

– Det har vært en god del russebråk, oppsummerer politiets

operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Iløpet av natten har politiet loggført klager på bråk fra 17 ulike steder i

Oslo, Asker og Bærum. Blant stedene politiet har fått flest oppringninger er

områdene ved Dønski og Rud videregående skole i Bærum.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Her har det iløpet av natten vært større ansamlinger av russebusser som

«spiller høy musikk og skråler» ifølge Stokkli.

– Folk ringer til oss fordi de ikke får sove, sier han.

LES OGSÅ: Saga (18) fikk drømmetur med russebuss

Politiet skal ha rykket ut til både Dønski og Rud i natt, men ved oppmøte

skal festløvene ha vært forduftet.

I forrige uke fikk én russebuss beslaglagt lydutstyr i 12 timer etter gjentatte

advarsler om å dempe seg. Ifølge politiet vil de gå hardere til verks om

bussene som bråker mest ikke følger beskjeder de blir gitt.

– Men de ruller rundt og står ikke lenge på hvert sted. Vi har også fått

klager fra området rundt Esso-stasjonen på Haslum, sier Stokkli.

LES INNLEGG: Til russens foreldre

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: nyheter russ bærum Oslo politidistrikt
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