
Aksjonen er et ledd i Ullensa-
kers lensmannskontors kamp for
å bekjempe og skremme opp et
stadig voksende narkomiljø i dis-
triktet. 

– Vi håper denne aksjonen kan
skremme ungdom fra narkotika-
miljøet, sier politiførstebetjent
ved Ullensaker lensmannskontor,
Terje Skaftnes.

GODT PLANLAGT AKSJON
Politiet hadde sikret seg rettens

godkjenning for å sjekke bestem-
te adresser.

Det ble tatt beslag i hasj, tablet-
ter, marihuana og amfetamin. I
tillegg tok politiet beslag i bru-
kerutstyr som vekter og piper.

– Ullensaker lensmannskontor
er meget godt fornøyd med at vi
har fått uroet miljøet kraftig. På
denne måten advarer vi brukerne
om at risikoen for å bli tatt er til-
stedet, sier politiførstebetjenten. 

Totalt deltok seks mann fra
lensmannskontoret og en politi-
betjent med narkotikahund fra
Romerike distrikt i aksjonen. Det
største beslaget var på 20 gram
amfetamin, som utgjør 100 bru-
kerdoser. Det største hasjbeslaget
var på 34 gram. 

UNGE BRUKERE
– Hovedfokuset var rettet mot

unge brukere. Vi pågrep veldig
mange unge mennesker i alderen
18 til 22 år, sier Skaftnes, som ser
med bekymring på det store an-

tallet unge bruker som ble tatt.  
Totalt avdekket politiet 43

straffesaker under aksjonen.
– En del av de innbakte fikk

mer enn en sak på seg, forklarer
Skaftnes.

Politiet fant narkotika, bruker-
utstyr og tabletter på alle adres-
sene aksjonene var rettet mot.
Han forteller at politiet også i
fremtiden kommer til å aksjonere
på lignende måte.

Av Roy Robin Mortensen
roy@ebub.no

Tirsdag 30. november 2004 3NYHETER

Se de nye firehjulstrekkerne
● Mitsubishi Pajero ● Mitsubishi Outlander

● Mitsubishi L200
Møt oss for visning og prøvekjøring
onsdag 1.desember kl. 13.00-17.00
i Eidsvoll sentrum (v/Eidsvold Blad).
Eller torsdag 2.desember kl. 14.00-18.00
på Jessheim (v/Jessheim Storsenter)

Velkommen:

Eidsvoll - Skinnstudumpa, 2072 Dal

Tlf.: 63 92 29 00
Fax: 63 92 29 01
www.eidsvoll.motorforum.no

20 tatt 
i narko-
aksjon 
20 personer fra Ullensaker ble innbrakt etter en
narkoaksjon torsdag og fredag.

Disse ble 
pågrepet
Dette er lista over de som ble tatt i nar-
koaksjonen.
■ Dame 42 år, Jessheim. Politiet fant 20
gram amfetamin og en mengde pak-
keutstyr. Saken skal inn for rettslig be-
handling.
■ Dame 21 år, Jessheim. Tatt med bru-
kerutstyr og hasj.Vedtok forelegg.
■ Mann 19 år, Algarheim.Tatt for bruk av
hasj.Vedtok forelegg.
■ Mann 18 år, Jessheim. Politiet fant hasj
og amfetamin. Saken behandles rettslig.
■ Mann 19 år, Jessheim. Pågrepet på bo-
lig. Erkjente bruk av hasj. Vedtok fore-
legg.
■ Mann 22 år, Jessheim. Politiet fant
hasj. Erkjente bruk og oppbevaring.Ved-
tok forelegg.
■ Mann 22 år, Jessheim. Tatt med hasj.
Vedtok forelegg.
■ Mann 18 år, Jessheim. Tatt med hasj
og brukerutstyr. Erkjente oppbevaring,
kjøp og bruk.Vedtok forelegg.
■ Mann 19 år, Jessheim. Erkjente bruk av
hasj.Vedtok forelegg.
■ Mann 21 år, Nannestad. Pågrepet i Ul-
lensaker. Erkjente hasjrøyking. Vedtok
forelegg.
■ Dame 39 år, Jessheim. Pågrepet på
bopel for bruk av hasj.Vedtok forelegg.
■ Mann 31 år, Jessheim. Politiet fant hasj
og brukerutstyr på mannens bopel.Ved-
tok forelegg.
■ Dame 25 år, Jessheim. Erkjente bruk
av hasj.Vedtok forelegg.
■ Mann 19 år, Jessheim. Pågrepet på bo-
pel. Politiet fant hasj.Vedtok forelegg.
■ Dame 22, Kløfta. Pågrepet på bopel.
Politiet fant hasj og marihuana. Saken
behandles rettslig.
■ Mann 45 år, Jessheim. Politiet beslagla
tabletter. Erkjente bruk og oppbevaring.
Vedtok forelegg.
■ Mann 26 år. Fra Nord-Odal, pågrepet i
Jessheim. Politiet beslagla amfetamin
og tabletter. Mannen i varetekt.

Politiførstebetjent Terje Skaftnes er bekymret over utviklingen med at han stadig finner yngre brukere i 
narkotikamiljøet. - Her er noe av brukerutstyret vi har funnet under tidligere aksjoner, sier Skaftnes.


