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NYHETER  HENDELSESLOGG  RUSS

Russebuss avskiltet etter
gjentatte advarsler
Av Marianne Vinje 10. mai 2018, kl. 07:23

Natt til torsdag ble en russebuss fra Bærum bokstavelig talt parkert. Nå var
det slutt på tålmodigheten, sier politiet.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

Russebussen fra Bærum ble påtruffet i Sørkedalen i Oslo, der politiet kom

til stedet etter meldinger om bråk og ordensforstyrrelser.

– Bussen har vært innblandet i flere ordensforstyrrelser tidligere, og fått

flere pålegg de siste 14 dagene. Nå fikk de ikke flere sjanser, det var slutt

på tålmodigheten, sier politiets operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Etter det Budstikka erfarer skal den aktuelle bussen nå stå parkert i Bærum

– uten skilter.

LES OGSÅ: Russ jaget fra hotell

LES OGSÅ: Vurderer å stenge McDonald's om natten

Russebråk på Bærums Verk
Foruten russebråk i Sørkedalen har politiet hatt ytterligere 12 andre

oppdrag i Asker og Bærum som følge av russestøy.

– Folk ringer og er mildt sagt irriterte. Det er stort sett støy det går i, men

en melding handlet om at det var amper stemning mellom flere russ på

Bærums Verk, sier Stokkli.

Politiet skal ha reist til stedet og roet gemyttene.

– Det er noen busser som er i konflikt med andre, men det har så langt ikke

vært mange slike episoder, sier Stokkli.

LES OGSÅ: Sak henlagt etter at russebuss brant opp

I natt har politiet også vært på Rud, Dønski, Vøyenenga og ved Askerhallen i

forbindelse med russebråk.

– Det har vært mange oppdrag knyttet til russen. Vi rakk ikke over alt, for

det var også mange alvorlige oppdrag i Oslo, sier Stokkli.

SKJEDDE I NATT: Sovende kvinne ble låst inne på buss

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: nyheter hendelseslogg russ

Se kommentarer

Gå til forsiden

Nabolag vil ha
hogstavfall fjernet

Lastebil full av grus
veltet i Sandvika

Bil havnet i grøfta på
Østerås

Brann i terrassevegg
på Haslum

Bil og moped i ulykke
på Gullhella

Vis flere saker
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A Debattregler

ragnhild oma

Din kommentar…

KOMMENTER

Synes det er synd at det er blitt slik. Finnes så mye lokalsamfunnet kunne stilt opp og
gjort for å skape en hyggelig og inkluderende russetid uten disse bussene. Kunne vært
hyggelig for alle.

Marianne Gløersen
8 timer siden

BRA?  liker dette3

Hei ..Nå synes jeg staten må ta sitt ansvar her .Lag en ny lov .Legg russetiden dø ..Gjør
som Sverige studentene der har en dag eller en helg når de har tatt eksamen ferdig
med det . 
Så kan jo Politiet gjøre annet en rydde opp i alt det styret som russen holder på med i 3
uker ..Hvor mye koster ikke dette staten vert år millioner..

Rune Vestgård
9 timer siden

BRA?  liker dette8
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