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Russ jaget fra hotell
Av Per Erik Hagen

09. mai 2018, kl. 07:46



Lite populært var det da ﬁre russebusser natt til onsdag startet festen
omtrent på trappen til Scandic hotell i Asker.
DEL

Klokken var 03 på natten og hotellets folk var ikke i samme festhumør som



de unge rødkledde.



– Å ta oppstilling omtrent ved inngangen til hotellet for å starte fest
ble ikke satt pris på, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo
politidistrikt.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

LES OGSÅ: Vurderer å stenge McDonald's om natten

Bråk i Nadderudveien
Klager på russemusikk kom det også bra med til politiet fra folk som bor i
Nadderudveien i Bærum, og som gjerne ville sove før en ny arbeidsdag.
Fra natten ellers rapporterer politiet om at et traﬁkkskilt ble kjørt ﬂatt i
krysset Bærumsveien og Vollsveien på Jar.
LES OGSÅ: Eldre rullet med russen: – Litt spetakkel er bra.

Lik Budstikka på Facebook
Liker

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

Les mer om: nyheter Asker Scandic Hotell russ hendelseslogg

Flere saker

Gå til forsiden

Speedfart for
luksusbåtsalg i
Asker

Nabolag vil ha
hogstavfall fjernet

Lastebil full av grus
veltet i Sandvika

Slik blir nye Risenga
ungdomsskole

Trosset nettet og
åpnet disse
butikkene

Vis ﬂere saker
Til toppen
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