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Arrestert. En 25 år 
gammel mann ble 
mandag pågrepet etter 
å ha truet kunder i 
matbutikk på Haslum. 
Dette er tredje gang på 
én uke at mannen går 
berserk.

Politiet meldte om hendelsen på 
Twitter rett etter klokken 10 man-
dag formiddag.

– Vi fikk flere meldinger på 
mannen. De første meldingen 
gikk på at han hadde stanset biler, 
slo i ruter, og forsøkte å komme 
seg inn i biler. Det ble tilløp til 
slagsmål, sier operasjonsleder 
Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.

Like etter fikk politiet melding 
om at mannen også hadde truet 
kunder som handlet på Coop Has-
lum.

– Han oppførte seg aggressivt, 
og har truet noen av kundene, 
enten inne i butikken eller uten-
for butikken, fortsetter Silju.

Kjenning
Mannen er 25 år gammel og fra 
Bærum. Han er nå puttet i arrest 
for ordenstrusler og trusler.

– Han vil bli avhørt og bøtelagt, 

forteller operasjonslederen, som 
kan bekrefte at politiet kjenner 
til vedkommende fra tidligere av.

– Han er kjent fra før i forbin-
delse med lignende hendelser, 
fastslår Silju.

– Er det snakk om psykiatri eller 
rus?

– Det kan være en kombina-
sjon uten at jeg kan bekrefte det, 
avslutter hun.

Ingen personer skal ha kommet 
til skade i forbindelse med man-
nens oppførsel. Det er heller ikke 
meldt om materielle skader.

Tre ganger på én uke
Mandag ettermiddag bekrefter 
politiet overfor Budstikka at man-
nen på Haslum er samme person 
som gikk berserk på legevakten 
31. juli. På venterommet var han 
høylytt, truet med å banke opp de 
som var til stede og kledde av seg 
alle klærne. Opptrinnet gjorde at 
legevaktens ansatte måtte evaku-
ere andre pasienter på venterom-
met og låse alle dører.

To dager senere måtte politiet 
aksjonere mot 25-åringen i Sand-
vika sentrum. Da skal mannen ha 
ropt og skreket til folk, mens han 
beveget seg fra Sandvika Storsen-
ter til Løkketangen senter, der 
han også knuste et butikkvindu 
før vektere fikk kontroll på ham. 

Det hele endte med et lite baske-
tak med politiet før han ble pågre-
pet.

Nå sitter 25-åringen igjen i poli-
tiets arrest for ordensforstyrrel-

ser og trusler. Hva som skjer med 
mannen videre er foreløpig uvisst. 

– Han har vært innom helse og 
blitt vurdert, men ikke innlagt, 
sier operasjonsleder Christian 

Krohn Engeseth i Oslo politidis-
trikt.

Kim van der Linden

kim.linden@budstikka.no

Mann (25) gikk berserk for tredje gang på én uke:

Truet butikk-kunder

ARRESTERT: Her blir den 25 år gamle mannen pågrepet av politiet mandag ettermiddag. Dette er tredje gang han 
blir arrestert for ordensforstyrrelser og trusler på én uke.  FOTO: PRIVAT

Mandag ble grunnstenen lagt 
ned til det nye storbygget som 
skal huse Asker Produkt og Asker 
Arbeidssenter.

70 fra Asker Produkt og rundt 35 
personer fra Asker Arbeidssenter 
flytter inn når bygget står ferdig i 
november neste år. 

Budstikka har tidligere omtalt 
at Asker Produkt har hatt behov 
for oppgradering og større loka-
ler Flere ulike alternativer ble 
vurdert før valget falt ned på Sol-
bråveien. 

Høytidsdag for mange 
– Det er en høytidsdag for mange, 
ikke minst for alle som jobber i 
Asker Produkt, sa Britt Villa, dag-
lig leder i firmaet. 

Med henne for å holde tale 
var Anne Wirak, som har vært 
arbeidstager siden 1997. 

– Jeg vet at du Anne gleder 
deg til å få en større arbeidsplass. 
Her blir det mer plass til produk-
sjon, og det blir også et større 
kjøkken med flere fryse- og kjø-
lerom og eget konditorirom, sa 

Villa i sin tale. Asker Produkts 
mål er å skape varige arbeidsplas-
ser og kompetanseutvikling for 
mennesker med spesielle behov. 
De produserer både matproduk-
ter, tre- og skiltprodukter. Det er 
Asker kommune som eier bedrif-
ten. 

– Å ha en bedrift som gir mulig-
het for jobb til en gruppe mennes-
ker som er avhengig av spesiell 
tilrettelegging vil jeg si er vesent-
lig viktig, sier ordfører Lene Con-
radi til Budstikka. 

– Asker Produkt er blitt et flagg-
skip som beriker lokalmiljøet vårt, 
sa Conradi i sin tale mandag. 

Med i bygget er også Asker Pro-
dukts seniorsenter – et tilbud for 
seniorer med nedsatt funksjons-
evne. På stedet kommer også det 
kommunale arbeidssenteret Asker 
Arbeidssenter. 

– Sammen skal vi jobbe for at 
stedet her blir et Kompetansesen-
ter for arbeidsinkludering, sa Villa 
under grunnstensnedleggelsen. 

Marit Helland

marit.helland@budstikka.no

La ned grunnsten

MILEPÆL: F.v.: 
Ordfører Lene 
Conradi, leder 
Magnhild 
Tvedt Asker 
Arbeidssenter 
og Britt Villa, 
daglig leder 
Asker Produkt. 
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MEAL FOR ONE
FERDIGRETTER
CHICKEN CURRY OG BEEF LASAGNE

2490
500 g

ASKER: SKYSSTASJON 11 B - LARVIK FRANKENDALSVEIEN 97
Tilbudet gjelder i uke 32


