
Kungälvs kommun november 2017 

 

Fordonsangrepp: 

 

Munkegärdegatan, Kungälv 1-2/11 

Inbrott i en VW Caddy, firmabil. Krossad ruta. Stulet en dator. 

 

Skårs äng, Kärna  31/10-1/11 

Ruta krossad på bilen. Verktyg stulna. 

 

Brynjegatan, Kungälv  1-2/11 

Uppbrutet lås på firmabil. Okänt vad som tillgripits. 

 

Floragatan, Kungälv  1-2/11 

Någon brunaktig sörja, som ”bränts sig fast i lacken” har kommit på bilen. 

 

Parkgatan, Rådmansparken, Kungälv 2/11   13.00-14.05 

Ruta krossad på parkerad bil. 

 

Kongahällagatan Kungälv 1-2/11 

Ruta krossad på pb, bilen genomsökt, okänt vad som tillgripits. 

 

Trollhättevägen, Kungälv 28/10-1/11 

Åverkan på vänster framdörrs lås. Tillgripet Sprit och cigaretter. 

 

Fågelstigen, Kungälv  5-6/11 

Ruta krossad på bil och verktyg stulna. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv  4/11  02.00-11.00 

Ruta skadad på grävmaskin. 

 

Arntorpsvägen, Kareby  3-6/11 

På ett inhägnat område har en fjärrkontroll till en teleskopslastare stulits. 

 

Olserödsgatan, Kungälv  6/11   04.38 

Mä hör larmet på bilen. Skada, hål i bakrutan. 

 

Helgonagatan, Kungälv  4-5/11 

Ruta krossad på pb, verktyg stulna. 

 



Nunnegårdsgatan, Kungälv 5-6/11 

Ruta krossad på lastbil, verktyg och nycklar stulna. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv 3-6/11 

Låset på bilens förardörr är skadat. 

 

Dämmevägen, Kungälv  6/11  19.00-20.00 

( Fontins motionscentral) 

Ruta krossad på bilen, en väska med arbetskläder stulen. 

 

Olserödsgatan, Kungälv  5-6/11 

Ruta krossad på bilen, okänt om något är stulet men bilen är genomsökt. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv 3-6/11 

En skåpbil har fått förardörren uppbruten. Verktyg stulna. 

 

Hantverkargatan, Kungälv 7/11      -13.45 

Ruta på bilen krossad, en väska har tagits från baksätet. 

 

Gråbrödrargatan, Kungälv 3-7/11 

Någon med flit punkterat däcken på mä:s bil. 

 

Hjortgatan, Kungälv  6/11   00.10-00.20 

Mä hör ljud som låter som att något slås sönder. Bakrutan på bilen sönderslagen. 

 

Svartbrödrargatan, Kungälv 9/11   02.35-02.40 

Stöld av personbil. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv 8-9/11 

Skador på låset till mä.s bil. 

 

Ringvältarvägen, Kungälv 7/11  19.00-22.00 

Krossad ruta och väska med arbetsdator och arbetstelefon stulet. 

 

Hamngatan, Marstrand  3-5/11 

Någon har ritat hakkors på mä:s bil. 

 

Illergatan, Kungälv  5-6/11 

Inbrott i bil, väska med hockeygrejor stulet. 

 

 



Ulvedalsgatan, Kungälv  10-11/11 

Inbrott i bil genom att krossa en ruta. Tillgripet div gods. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv  10-11/11 

Krossad ruta på pb. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv  11/11   11.00-13.00 

Krossad bakruta på pb, Tillgripet två väskor med fiskeutrustning och 

träningskläder. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv  10-11/11 

Två rutor krossad på mä: s bil. Gps och hands free stulet. 

 

Ulvedalsgatan, Kungälv  11/11   02.00-04.00 

Krossad ruta på på pb. Bilen genomsökt. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv  13-14/11 

Krossad ruta på pb. Den invändiga backspegeln bortryckt och bakre 

vinrutetorkare stulna. 

 

Runängsgatan, Kungälv  13-14/11 

Låset få förardörren förstört, repor i lacken på motorhuven. 

 

Kongahällagatan, Kungälv 1-2/11 

Krossad ruta på bilen och en bärbar dator stulen. 

 

Mycklaborgsgatan, Kungälv 14-15/11 

Krossad ruta till bagageutrymmet. Tillgripet bilvårdsprodukter. 

 

Trädgårdsgatan, Kungälv 15-16/11 

Garaget uppbrutet och ruta på bilen krossad. Okänt om något tillgripits. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv 15-16/11 

Krossad ruta och kringrört i bilen. 

 

Södra gränden, Kungälv  15-16/11 

På okänt sätt har gm tagit sig in ett låst garage tillhörande Brf Liljedal. 

Krossat ruta på pb. Okänt om något är tillgripet. 

 

Strandgatan, Kungälv  15-16/11 

I ett låst flerbilsgarage har gm på okänt sätt tagit sig in. 



Krossat ruta på pb. 

Anmälaren säger att ytterligare tre bilar i garaget utsatt för inbrott. 

 

Fästningsparken, Kungälv 10-13/11 

Tanklock på pb bortryckt, stulit bensin. 

 

Fredkullagatan, Kungälv  17-18/11 

Krossad bakruta på personbil. 

 

Sagagatan, Kungälv  18/11   03.00-08.00 

Stöld av moped. 

 

Torggatan, Kungälv  18/11   14.35-14.40 

Krossad ruta och väska som låg undangömd på golvet i baksätet tillgripen. 

 

Korngången, Kungälv  17-18/11 

På okänt sätt har gm tagit sig in i firmabil och ur skåpsutrymmet tillgripet 

verktyg. 

 

Tjuvkil   19-20/11 

Två rutor krossade på firmabil. En mängd verktyg och maskiner tillgripna. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv 22-23/11 

Krossad ruta på pb , okänt gods tillgripet. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 22-23/11 

Krossad bilruta, tillgripet kläder och stratkablar. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 23/11   23.20-23.40 

Ett vittne iakttar en man på moped som gör inbrott i en företagsbil. 

En gärningsman gripen. 

 

Egnahmesvägen, Kungälv 22-23/11 

Ruta sönderslagen. En vinterjacka och läcksökare stulet. 

 

Rosendalsgatan, vid Oasen, Kungälv 22/11   20.00-22.10 

Bakruta på bil krossad. En mapp för papper stulen. 

 

Olserödsgatan, Kungälv  5-6/11 

Krossad ruta på firmabil. Verktyg stulet. 

 



Trollhättevägen, Mimers Hus 4-25/11 

Låst moped tillgripen. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 24-25/11 

Samtliga fyra däck på mä:s bil är punkterade. 

 

Stationsgatan, Ytterby  21-27/11 

Reg skylt stulen från moped. 

 

Torggatan, Kungälv  27-28/11 

Inbrott i bil. Sönderslagen ruta. Mediciner tillgripna. 

 

Herr Arnes gata, Kungälv 27-28/11 

Krossad bakruta på bil. 

 

 

 

 

 

Stöld: 

 
Torggatan, Kungälv  3/1   04.00-04.30 

Någon har varit i mä:s vindsförråd och stulit kläder. 

 

Trekungagatan, Kungälv  1-5/11 

Uppbrutet källarförråd, okänt vad som tillgripits. 

 

Vedhall, Kärna  3-6/11 

Från småbåtshamnen har en 15 hkr båtmotor stulits från en förtöjd båt. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv  7-8/11 

Från mä:s uteplats har ett betongbord och andra trädgårdssaker stulits. 

 

Nytorget, Kungälv  7/11  06.00-21.00 

Stöld av cykel. 

 

Östra Röd, Harestad  14/10-6/1 

Stöld av en segelbåt. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv  7-8/11 



Stöld av en låst cykel. 

 

Olserödsgatan, Kungälv  5-6/11 

Verktyg och annat stulet från ett cykelförråd. 

 

Mittsund, Marstrand  10-1/11 

Sönderskuret kapell på båt, röjt runt i båten. 

 

Sävstigen, Kungälv  14-15/11 

Gm gått in i olåst garage och tillgripet verktyg. 

 

Koön, Marstrand  12-19/11 

Någon har tagit sig in i en motorbåt och brutit upp låsbygeln till akterluckan och 

tillgripit två bensindunkar. 

 

Båthamnen södra Aröd, Kode 21-22/11 

Inbrott i båt. En bensindunk med bensin i stulen. 

Sönderbrutet tändningslås. 

 

Nordöhamnen  12-17/11 

Uppbruten akterförvaring. Stöld av två båttryckstankar med bensin i. 

 

Trekungagatan, Kungälv  13-21/11 

Stöld av cykel från ett källarförråd. 

 

Solhultsgatan, Kungälv  26/11   01.00-12.00 

På okänt sätt har gm brutit sig in i cykelförråd och stulit en el cykel. 

 

Kungälvs vägen, Kungälv 25-26/11 

Från en carport har en dragvagn stulits. 

 

Rosendalsgatan, Oasen, Kungälv 28/11    09.00-10.00 

Stöld av cykel. 

 

Hedenvägen, Marstrand  12-26/11 

Åkgräsklippare, motorgräsklippare och gasolgrill, som stod bakom en gäststuga 

på tomten, har stulits. 

 

Raneberg, Kärna  28/10-26/11 

Fyra vinterdäck på fälg har stulits ur ett förråd. 

 



Bushållplatsen, Kungälvsleden 27/11   07.30-18.00 

Stöld av cykel. 

 

  

 

 

Bostadsinbrott: 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv 5/11   12.00-13.30 

Uppbruten lägenhetsdörr. Okänt vad som tillgripits. 

 

Rostock, Romelanda  8/11   19.00-21.00 

Med hjälp av en stege från ett olåst garage tar sig gm upp till andra våningen och 

bryter upp ett fönster. Tillgripet kontanter. 

 

Tvetgatan, Kungälv  15/11   06.00-15.00 

Lägenhetsinbrott. Brutet upp köksfönstret, letat runt i lägenheten. Okönt om 

något är tillgripet. 

 

Vävra, Hålta  24-25/11 

Krossad ruta i källardörr. Okänt vad som tillgripits. 

 

 

 

Skadegörelse: 

 
Prejelvägen, Kungälv  1-2/11 

Mä har, både på sitt hus och på sin bil, sprayat Nazist. 

 

Övre Fontin skolan, Kungälv 10-13/11 

Med svart färg har någon klottrat på yttervägg, bollplank och soprum. 

 

Bräcke förskola, Kode  

En ruta har krossats, ett mindre träd huggits ner och låset till den låda där ute 

leksaker förvaras har klippts upp. 

 

Ytterbyvägen, Kungälv  21/11   11.00-12.00 

Någon form av sprängmedel har lagts i mä:s brevlåda så att denna sprängts 

sönder. 

 



Trankärrsliden, Kungälv  1-20/11 

Någon har krossat rutor på mä.s  växthus. 

 

    


