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mest lest på nett
Svenske Emil nektet å betale fartsbot i Follo.
– Jeg er borger av den frie verden
Da politibetjenten ga tegn til at han ville snakke med
sjåføren, rullet bileieren ned ruta fem-seks centimeter,
spurte hvorfor han hadde blitt stanset og påpekte at
politiet ikke hadde noen rett til å stanse ham.
Brann i dobbelgarasje på Oppegård
Politi og brannvesen måtte lørdag kveld rykke ut på en
brann i en dobbeltgarasje i Augestadveien.
– Syklistene må oppdras
Per Asbjørn Krogstie synes det er på tide at syklistene
lærer seg å bruke de nye sykkelfeltene i Nordbyveien.

77%
vil ta etterutdanning

I en fersk undersøkelse kommer det
frem at nærmere åtte av ti som ønsker
etter- og videreutdanning vil ta det på
nett. Det er kvinner som er mest lysten
på å tilegne seg mer utdanning.
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Ski kom
dårligst ut

SKI: Aftenposten hadde i
forrige uke en uhøytidelig
test av pendlerforholdene
inn til Oslo fra Ski, Nittedal,
Lillestrøm og Asker. De
dårligste forholdene var fra
Follo, forteller Aftenpostens mangeårige samferdselsjournalist Sveinung
Berg Bentzrød, som selv
bor i Ås.

Garasjebrann på
Tårnåsen lørdag
TÅRNÅSEN: Politi og
brannvesen måtte lørdag
kveld rykke ut på en brann i en
dobbeltgarasje i Augestadveien på Oppegård. Det var
ingen spredningsfare og etter
en time hadde man kontroll på
situasjonen.

Ung Kolbotnmann i arresten
KOLBOTN: Langt over
midnatt natt til søndag måtte
politiet ta hånd om en ung
beruset mann. Han ble satt i
arrest for ordensforstyrrelser, i
tillegg til at han ikke ville oppgi
personalia.

To berusede ble
bortvis fra Ski

SNUS: Elevene på Ås videregående hadde ikke noe imot besøk av hundeekvipasjen fra politiet. Ikke fant de noe heller. Hundeføreren ønsket
Alle foto: Bjørn V. Sandness
ikke navn og bilde i avisen. 

– Naivt å tro at det ikke finnes narkotika på skolen vår

«Tøsa» på narkojakt
Elevene på Ås vgs.
fikk uanmeldt besøk
av narkotikahunden
«Tøsa». – Viktig at
politiet jobber forebyggende, mener
rektoren på skolen.

Skole
Bjørn V. Sandness

bjorn.sandness@oblad.no

ÅS: ÅS: – Forebyggende og bra
at de kommer på uanmeldt visitt, men trist at det skal være
nødvendig, mener elevrådsleder Ulrik O. N. Ruschke.
Han er ikke i tvil om at narkotika er et problem i den videregående skolen – også i Ås.
– Alle er enig om at det er et
problem med omsetning på
skolen. Det observeres, men

!

Alle er enig
om at det er et
problem med
omsetning på skolen
Ulrik O. N. Ruschke
Elevrådsleder ved Ås vgs.

SØTT: Elevene satt pris på å få
utdelt godteri fra overbetjent
Isabel Rolness-Ødegård.

KOS: Elevene på TIP synes det
var kos med besøk.

ikke så ofte. De vet jo selv at
det er ulovlig, så dealingen gjøres som regel i det skjulte.
Bakgrunnen for det uanmeldte
besøket er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune
og politidistriktet. Avtalens
formål er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de
videregående skolene gjennom et formalisert samarbeid.
Overbetjent Isabel RolnessØdegård og førstebetjent Tove
Slyngstad Bergan fra forebyggende seksjon i Øst politidis-

trikt følger tett på hundeekvipasjen under skolebesøket. De
deler ut drops og penner til
elever som vil ha – det vil de
fleste.
– Vi har vært innom alle videregående skoler i Follo, uten
narkotikafunn. Dette er den
siste i rekken, forteller Bergan.
De har ikke hatt med narkohund på de andre skolene, men
det er tilfeldig.
– I dag var det hund ledig, så
da fikk vi dem med på laget, og
det er veldig bra, sier førstebet-

jenten.
Bra synes også rektor Anne
Karin Øksnevad det er.
– Målet vårt er å få elevene
våre til ikke å begynne med
narkotika og få dem som har
begynt, til å slutte. Det er naivt
å tro at det ikke er narkotika på
en skole av denne størrelsen,
mener Øksnevad.
Elevrådslederen synes det er
hyggelig at skolen i det siste
har fått mye oppmerksomhet,
og da med positivt fortegn.
– Generelt er skolen veldig
bra og har fått et veldig godt
rykte hos ungdommen, avslutter Ruschke.

SKI: Lørdagsnatten meldte
politiet at de hadde bortvist to
menn i 20-årene fra et utested
i Ski. Begge var kranglete,
beruset og ikke lenger ønsket
på stedet.

Uten førerkort i
ulovlig kjøretøy
VINTERBRO: Føreren hadde
ikke mye å fare med da politiet
stoppet bilen ved Nesset på
Vinterbro lørdag. Sjåføren
hadde ikke gyldig førerkort, og
det var bruksforbud på bilen.
Kjøretøyet ble tauet inn, og
føreren ble anmeldt.

Jakketyv på Norwegian Outlet
VESTBY: Hos Outlet i Vestby
ble en mann stoppet av en
vekter. Mannen hadde stjålet
en jakke. Tyven blir anmeldt
for dette.

Ring 815 00 004

– få gratis befaring!
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