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– Fjorårsruss ble slått og
sparket av 2018-russ
Av Kjetil Olsen Vethe

18. mai 2018, kl. 07:41



Det skal ha blitt dårlig stemning da to menn i 20-årene spurte om å få rulle
med russen natt til 18. mai.
DEL

Politiet står foreløpig uten noe konkret å gå etter, i kjølvannet av hendelsen



på Bekkestua ved 03.30-tiden.



Politiets operasjonsleder Tor Grøttum forteller at to unge menn tok kontakt
med russ på en russebuss på Bekkestua, og at det deretter ble bråk.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– De to mennene, begge i begynnelsen av 20-årene og fjorårsruss, spurte
om å få være med bussen. De skal da ha fått et ﬂåsete svar om at «det vil
koste dere 70.000 kr». Deretter ble det ampert, og den ene mannen skal ha
blitt slått i ansiktet og fått tildelt et karatespark i bakhodet. Offeret skal
også ha blitt slått eller sparket i et ribbein, sier Grøttum, som sier at politiet
har grunn til å tro at det var russ fra bussen som sto bak.

Til legevakt
Grøttum understreker at politiet ser alvorlig på hendelsen. Han opplyser at
de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.
– Vi kjenner heller ikke bussens navn eller registreringsnummer, sier
politiets operasjonsleder.
Grøttum forteller at den skadde mannen selv sørget for transport til
legevakt for å få behandling for skadene.
Politiet hadde det ellers hektisk med russestøy og amper stemning natt til
18. mai.
– Ved 01-tiden kom det inn melding om en slåsskamp under utvikling på
McDonald's i Asker. Noe senere kom det inn melding om det samme fra
Valler videregående. Det hadde imidlertid roet seg begge steder da
patruljene kom frem, sier Grøttum.
Også foregående netter har russ gjort det hektisk for politiet. Les mer
under:
Politiet: – De som ringer om russestøy er fortvilte
Masseslagsmål med russ i Sørkedalen

Lik Budstikka på Facebook
Liker

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

Inviterer til
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Ny dagligvare-kjede
åpner til uken –
møter skepsis

Gerd (88) koste seg
på vaﬀelfest i
barnehagen

Sjåfør stakk av –
Marius lå igjen i
veibanen
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