
Informasjon fra politiet vedr. ungdomskulturen i Oslo og bydel Nordstrand. 

 

Politiet informerer om at det har blitt en voldskultur i vår bydel der ungdom klarer å mobilisere seg 

raskt og forflytte seg fort ila kort tid. 

De informerer om både planlagte og tilfeldige slosskamper der 40-50 personer samles for å overvære 

slosskampen. Dette gjelder begge kjønn. Jentene står gjerne og filmer hendelsene for så å legge 

dette ut på sosiale medier. Det finnes kontoer på Snap Chat der slike videoer legges ut. Dette øker 

statusen til ungdommen. Det er i tillegg tøft å kjenne noen som er «farlig». 

Steder i vår bydel der slike slosskamper kan finne sted er på Sæter ved Burger King eller Espresso 

House, på Holtet ved kebabsjappa og tidvis ved Bergkrystallen T-banestasjon. Det kan også oppstå 

hendelser ved fritidsklubben. 

Gjengvolden skaper behov for beskyttelse som man kan «kjøpe» fra kriminelle 20 åringer fra andre 

steder i byen. Som betaling for beskyttelsen krever de bl.a at ungdommene arrangerer fester der 

«beskytterne» får lov til å komme og stjele verdisaker fra festdeltakere. 

Nede i sentrum har politiet og vektere store utfordringer på Oslo S der også ungdom fra bydel 

Nordstrand samles for å få med seg litt «action». McDonalds i Storgata, Nasjonalteateret og 

Majorstua er også steder der ungdom samles for å skape bråk. På Vaterland er det utenlandske menn 

som er flørtete med jenter og lokker dem til uærlige handlinger. 

 

Høyreekstremister i Oslo prøver å rekruttere flere medlemmer ved bla å henge opp klistremerker (se 

nedenfor) i ulike områder. Dersom vi ser slike klistremerker blir vi bedt om å ikke røre disse men 

ringe til politiet på 02800 slik at de kan komme å ta fingeravtrykk.  

 

 

Videre informerer politiet om at det er en moderat drikkekultur i vår bydel parallelt med litt mer 

«heavy» drikkefester der ungdommen treffes. Yngre jenter treffer gjerne eldre gutter på slike fester. 

 

Ift russekulturen så informerer politiet om at planleggingen av russetiden starter tidlig og at 

guttebussene velger seg et trinn der jentene får bli med på å «rulle» sammen med russen mot at de 

utfører ulike tjenester. 

Det er en uoffisiell knute blant russen om å «legge ned» flest jomfruer. Politiet har erfart at jenter 

helt ned i 12 års alderen har deltatt på slike aktiviteter, dog ikke i vår bydel. 

På Lambertseter er det ikke er rene Lambertseter-busser men en mix med elever fra ulike skoler. 

Politiet jobber tidlig opp mot de ulike russebussene og har oversikt over hvilke busser som krever tett 

oppfølging. De opplever også at enkelte foreldre er med på russefeiringen sammen med ungdommen 

og møter dem bla i russebussene. Foreldre oppfordres på det sterkeste om å ikke feste sammen med 

russen! 

 



Ift rus så opplyser politiet om at salg av rusmidler ikke er så omfattende ved vår skole. Tidligere 

hadde politiet lov til å gå inn på skolen med narkotikahunder men enkelte elevorganisasjoner ønsket 

ikke dette og ordningen frafalt. 

 

Forebyggende enhet ved Manglerud politistasjon har en Facebookside der det blir lagt ut 

informasjon om ulike ting som skjer i bla vår bydel. Foresatte oppfordres til å bli medlem av denne 

siden (Forebyggende Manglerud) og holde seg oppdatert. 

 

Som et ledd i det forebyggende arbeidet ber politiet alle natteravngrupper i bydelen om å 

samarbeide og gjøre seg synlig på de stedene der gjengvolden utarter seg. Natteravngrupper blir 

også bedt om å vandre i Solveien der det ofte er fester i helgene, samt langs med 79-bussen fra 

Sæter til Ljan, trikken fra Holtet til Ljabru og langs med T-banen fra Bergkrystallen mot byen. 


