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Fem russebusser måtte
forlate Fornebu
Av Kjetil Olsen Vethe

23. april 2019, kl. 07:30



Politiet tror at høy musikk utløste alarmer på personbiler like ved russens
feststed.
DEL



Det var ved 02-tiden at politiet reiste til Fornebu; like ved Telenor Arena
hadde fem russebusser parkert for å feste og ha det moro. Det slo ikke så
godt an blant beboere i området.


– Politiet ﬁkk klager på både volum og bass, forteller politiets
operasjonsleder Magne Olsvoll.
Alarmene på tre biler, parkert hos en forhandler like ved, ble også utløst.
– Det skal ha skjedd på grunn av musikken, men det er vanskelig å si
sikkert, sier Olsvoll.
Politiet påla russebuss-sjåførene å kjøre festens deltagere et annet sted.
– Det ble etterkommet. Hvor de dro, vet jeg ikke, sier politiets
operasjonsleder Magne Olsvoll.
Russetiden i Asker og Bærum ble formelt sparket i gang 2. påskedag.
LES MER:
Ord og uttrykk fra russetiden du bør kunne
Asker-rektor: – Vil ha russ, men ikke fulle elever
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Budstikka på Facebook
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43 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.
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Flere saker

Gå til forsiden

Selvkjørende busser
bør fortsette

Vårslippet er i gang:
Fire av fem boligsalg
er leiligheter – færre
får villa

Råd fra erfaren
russemamma

Rapport om
Fornebu-par med
selvkjørende busser: drømmestart i
Skapte traﬁkkfarlige curling-VM
situasjoner hver dag
Vis ﬂere
Til toppen
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