
 

  

 
BOLIG. Dette boligbygget i Ullensaker en en av MC-klubben Coffin Cheaters sine klubblokaler i Norge. Foto: Terje Hermansen 

Sammen mot det kriminelle MC-miljøet 
ULLENSAKER: – Det står ikke på oss, når det gjelder kampen mot de kriminelle motorsykkelklubbene. Det er både lensmann og 
ordfører i Ullensaker enige om. 

TERJE HERMANSENE-post 
 Skriv ut 

 Del 

Publisert 02.02.2011 kl 06:59 Oppdatert 02.02.2011 kl 10:22 

 
KLAR TALE. Det er viktig å vise disse miljøene at vi følger med og setter grenser, sier lensmann Morten Huse i Ullensaker.Foto: Terje Hermansen 
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PÅ HUGGET. Ordfører Harald Espelund har sammen med lensmann Morten Huse informert andre kommuner om hvordan lensmann og lokalmiljø kan samarbeide Foto: 
Terje Hermansen 

Morten Huse og Harald Espelund hilser begge initiativet fra KS om å forsterke kampen mot disse miljøene, som lenge har hatt et fotfeste i Ullensaker, 

velkommen. 

– De er her, og vi følger dem nøye, men registrerer samtidig at de er lite aktive og synlige i nærmiljøet eller i utemiljøet på Jessheim. Vi har 

imidlertid informasjon om at det MC-miljøet som er representert i Ullensaker, driver med både pengeinnkreving og narkotika, sier lensmann 

Morten Huse. 

SAMARBEID 

Han har et nært samarbeid med kommunen og berømmer Ullensaker for å ta utfordringene de såkalte 1 prosent-klubbene skaper, på alvor. 

Nå har bare MC-klubben Coffin Cheaters egne klubblokaler i Ullensaker. De holder til i en godt synlig og delvis uniformert bolig mellom Hauerseter og Nord-

Kisa. 

Outlaws som tidligere hadde lokaler i kommunen, har så vidt politiet vet, ikke lokaler i Ullensaker. En del av dem som holdt til ved grustaket ved Vilberg, har 

nå lokaler i Eidsvoll. 

ARBEIDER SAMMEN 

Huse og Espelund har i flere sammenhenger vært ute for å informere andre kommuner om hvordan de har organisert samarbeidet mellom lensmannskontor 

og kommune. 

– Vi har vært sammen både i Drammen og på Gjøvik, og jeg har som leder av KS i Akershus tatt opp problemstillingene med de andre kommunene 

i fylket, sier ordfører Harald Espelund. 

STUDIETUR TIL DANMARK 

Han er innstilt på at alle virkemidler som politi og kommune sammen rår over settes inn i kampen mot disse miljøene. 

I slutten av mars skal både Eidsvoll og Ullensaker være representert på en studietur til København for å se hvordan de der nå har tatt opp kampen på bred 

front. 

– Danskene tok kanskje litt lett på det i en tidlig fase. Det gikk så langt at det ble kamper mellom miljøene og drap. Nå har de satt i gang med en 

rekke tiltak, som det kan være verdt å se på, sier Harald Espelund. 

Med på turen til København blir også representanter for enkelte andre kommuner i Akershus og Østfold, i tillegg til medlemmer av Stortingets justiskomité. 


