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HENDELSESLOGG  NYHETER  RUSS

Over 20 støyklager på russen
Av Kjetil Olsen Vethe 26. april 2019, kl. 07:33

Politiet hadde ikke mulighet til å rykke ut og forstår frustrasjonen blant
«vanlige folk».

Flere saker

– Vi hadde rundt 30 klager i hele Oslo politidistrikt natt til fredag. Av disse

var 22 eller 23 i Asker og Bærum, forteller politiets operasjonsleder Tor

Jøkling til Budstikka.

Politiet hadde ikke anledning til å rykke ut for å håndtere klagene. Jøkling

sier han har forståelse for frustrasjonen dette medfører.

– Vanlige folk ringer selvsagt inn og melder om noe de mener vi skal ta tak

i. Da oppleves det sikkert som frustrerende at politiet ikke kan ta tak i det

der og da. Men for politiets del handler det om å prioritere, og støyklagene

ble i dette tilfellet nedprioritert i forhold til andre og mer alvorlige

hendelser, sier Jøkling.

Også natt til torsdag var det klagestorm til politiet – forårsaket av

festende russ.

Mistet førerkortet
Én buss ble imidlertid kontrollert. Det skjedde ved 00.30-tiden, ved Holmen

senter.

– Her hadde sjåføren unnlatt, eller glemt, å fylle ut navnet sitt på bussens

diagramskive, som enkelt forklart er kjøretøyets ferdskriver. Sjåføren i 30-

årene ble fratatt førerkortet og anmeldt. Han samtykket ikke, men

patruljen på stedet fulgte standard prosedyre i slike tilfeller. Førere av

russebusser må følge de samme reglene som andre bussjåfører, sier

Jøkling.

Bussens medlemmer, altså russen, fikk også beskjed om at bussens

aggregat skal være avslått under kjøring.

– Dette er regler russen skal kjenne til, understreker politiets

operasjonsleder Tor Jøkling.

LES MER:

Fem russebusser måtte forlate Fornebu 

Antall russebusser mer enn halvert 

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Budstikka på Facebook

Les mer om: hendelseslogg nyheter russ

Liker 43 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Gå til forsiden

Ulykke på E18 ga
ekstra
ettermiddagskø

Råd fra erfaren
russemamma

Gutt (15) påkjørt da
han skulle krysse
veien

Evakuerte
boligblokk etter
melding om brann i
vaskemaskin

Vis flere
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