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MORGENTRAFIKK  BELLEVUEDUMPA  NYHETER  HENDELSESLOGG

Se gåsemor få politieskorte
på E18

Av Nils Harnes og Jørgen Dahl Kristensen 15. mai 2018, kl. 08:55

Gåsemor med sine tre unger la morgenturen ut på E18 tirsdag morgen.
Etter 50 meter med politieskorte kom de seg på rett side av gjerdet.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

 Gåsefamilie på E18 
Politieskorte på E18 for gåsemor med tre unger i morgenrushet.
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Gåsefamilien tuslet ut på motorveien i Bellevuedumpa ved Nesbru i 08.30-

tiden. Der valgte familien på fire kollektivfeltet mot Slependen, i jakten på

tryggere omgivelser enn biler som suste forbi.

To tålmodige politimenn eskorte gjessene for å unngå at de ble påkjørt. Til

slutt ble løsningen å klippe hull i gjerdet i håp om at gåsemor tuslet

igjennom med neste generasjon på slep. Men gåsemor var sta, og nektet å

etterkomme politiets ordre.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

SKJEDDE OGSÅ TIRSDAG:

Fødende kvinne sendt til sykehus etter kollisjon

Fratatt førerkortet etter ulykke

MC-fører krasjet med rådyr på E18 

Det hele endte med at hun fløy over gjerdet, mens de små nøstene krøp

gjennom hullet i gjerdet og pep seg frem til mor. Lykken var stor da mor og

tre unger var gjenforent, og de kunne fortsette morgenturen. Gåsemor

strenet over parkeringsplassen til Miele, tvers over Nesbruveien og videre

inn i bebyggelsen.

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: morgentrafikk Bellevuedumpa nyheter hendelseslogg
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Se kommentarer

Gå til forsiden

Mann herpet tre biler
og to hus på Kolsås

Person pågrepet
etter våpen-
situasjon på Bærums
Verk

Syklist til sykehus
etter ulykke

Front mot front-
ulykke på Haslum

Fratatt førerkortet
etter ulykke

Vis flere saker

Til toppen
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