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Tok kabel til musikkanlegg
på russebuss etter gjentatte
klager
Av Richard Sveaas Dale

29. april 2019, kl. 06:59



Da russebussen skrudde opp musikken igjen kort tid etter første advarsel,
tok politiet grep.
DEL

Også natt til mandag ﬁkk politiet inn mange klager på russ som laget støy,



primært russebusser som spilte høy musikk og forstyrret natteroen.



– I alt har vi hatt 20 oppdrag relatert til russ. Veldig mye av dette og klagene
ellers kommer fra Oslo vest, Asker og Bærum, forteller operasjonsleder
Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt.
I tillegg til de registrerte oppdragene, har politiet mottatt en rekke klager
de ikke har hatt anledning til å gjøre noe med.
– Vi rekker ikke overalt dessverre, vi må priotere hardt. Men det har i løpet
av natten kommet mange klager, de kjører rundt og støyer forferdelig for
de som skal prøve å sove og ha en normal mandag, sier Lie.
Leste du denne? Antall russebusser mer enn halvert

Tok aﬀære
En russebuss som kjørte rundt i Bærum, ﬁkk merke politiets handling da
de ikke etterkom pålegg om å dempe musikken.
– Klokken 02.06 ﬁkk vedkommende buss beskjed om å dempe musikken,
men det tok ikke lang tid før den ble skrudd opp igjen. Da valgte patruljen
å ta en vital del av musikkanlegget i 24 timer, opplyser Lie.
Den vitale delen var kabelen til anlegget.
Les ﬂere nyheter i hendelsesloggen.
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Budstikka på Facebook
Liker

Ragnhild Oma og 43 k andre liker dette.

Les mer om: Russ 2019 bærum russebuss hendelseslogg

Flere saker

Gå til forsiden

Én lettere skadet av
røykutvikling

Ulykke på E18 ga
ekstra
ettermiddagskø

Antall russebusser
mer enn halvert

Nå starter årets
russefeiring i Asker
og Bærum

Gutt (15) påkjørt da
han skulle krysse
veien
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