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Slik så det ut da russen forlot
nattens fest

MÅTTE RYDDE: Birge Candas fra Bærum kommune ble fredag formiddag sendt ut for å rydde opp etter russens fest på
Skytterkollen natt til fredag. – Det er ikke noe hyggelig syn, men jeg har sett verre, sier Candas. Foto: KARL BRAANAAS

04. mai 2018, kl. 14:42

Av Marianne Vinje



Naboer, turgåere og vaktmester ved Løvenskioldbanen er lei av å rydde opp
etter russen. Nå stenger kommunen veien for russebusser om natten.
DEL

– Her ser det ut som det meste bare er tømt ut av bussen, sier Per Tangen,



vaktmester ved Løvenskioldbanen.



Da han kom på jobb fredag morgen var det første som møtte ham en
parkeringsplass full av blant annet ølbokser, klær, russekort, plastposer og
snusbokser.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Jeg har så langt ryddet det som er på vår eiendom, og det var ikke lite,
sier Tangen, som mener det var minst like ille i fjor og året før der.
– Da sperret vi veien etter en periode, sier Tangen.

Sendte ryddehjelp
Politiet bekrefter at de ﬁkk ﬂere meldinger om høylytt festing og
diskolys fra området ved Løvenskioldbanen og Skytterkollen natt til fredag.
Da meldingene kom hadde de likevel ikke kapasitet til å rykke ut, forteller
operasjonsleder Tor Jøkling.
Ifølge vaktmester Tangen skal det også være dype hjulspor fra busser som
«har rygget og holdt på ut på gresset».
Det er kommunen som drifter parkeringsplassen ved Skytterkollen og
veien opp dit. Fredag var to av kommunens ansatte på plass for å rydde
opp etter russen.
– Det er ikke noe hyggelig syn, men jeg har sett verre. Det verste er de
tråkker i stykker alle bokser. Det som i det minste kunne vært pantet er
også ødelagt, sier Birge Candas.
Han anslår at han og en kollega vil bruke resten av dagen på å fjerne
søppelet ved parkeringsplassen på Skytterkollen.
POLITIET OM RUSSEFEIRINGEN: – Russetiden skal være morsom,
men nå har det gått for langt

Kastet skilter i grøften
Med nattens forsøpling har kommunen fått nok av russens herjinger i
området. Nå bekrefter tjenesteleder for natur og idrett, Svein Finnanger, at
de vil stenge veien opp til Skytterkollen for større kjøretøy fra og med
fredag kveld.
– Ordningen gjelder fra nå og ut russetiden, sier Finnanger.
Tilsvarende løsning har vært benyttet tidligere år, men i år har veien
foreløpig vært åpen. Istedet har kommunen satt opp skilter med parkering
forbudt langs veien.
– Det fungerte greit de første dagene, men det gjør det ikke lenger, sier
Finnanger.
LES OGSÅ: Saga (18) ﬁkk drømmetur med russebuss
Etter det Budstikka kjenner ble ﬂere av parkeringsskiltene dratt opp og
kastet i grøften natt til torsdag.
Finnanger bekrefter at det ikke ﬁnnes noe sted der russebussene kan stå
parkert for å feste gjennom nettene.
– Vi har sagt til russen at de må rulle og at de må spre belastningen på
ulike steder, sier han.
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42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: nyheter russ Løvenskioldbanen Bærum kommune
Se kommentarer

Flere saker

Gå til forsiden

Sak henlagt etter at
russebuss brant opp

Politiet om
russefeiringen: –
Ungdommen og
foreldre må selv
bidra til å skape
endring

Vi krever en trygg
russetid

250 russ samlet seg
på McDonald's

Klagestorm til
politiet om
russebråk

Vis ﬂere saker

Kommentarer til denne saken
Til toppen

•

•

Adresse: Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad
Ansvarlig redaktør: Kjersti Sortland
Redaksjonssjef digital: Jørgen Dahl Kristensen
Tlf. kundesenter: 32 27 70 80
Sentralbord: 66 77 00 00
Nyhetstips på epost
Nyhetstips: 99 59 00 00
Leserinnlegg (debatt@budstikka.no)
Botrend Partner
Livsstil
Tjenestetorget.no
Anbudstorget.no
Helsetjenester.no
Motormagasinet - bil, båt og motor
Personvernpolicy / Informasjonskapsler
Redaktørplakaten
PFU
BUDSTIKKA COPYRIGHT © 2018

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

