
När det gäller anmälningar som jag skickar ut till er 

plockar jag ut det som jag tycker rör ”folk i allmänhet”- 

bostadsinbrott, fordonsangrepp,  viss skadegörelse och 

vissa stölder. Övriga ”hemskheter” får ni läsa om i KP. 

 

Här är anmälningarna som kommit in under januari 2018, 
En del saker har skett under december men inte anmälts förrän i januari. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Mellanstad, Hålta  6-8/1 

Ett obebott hus där någon försökt att bryta upp ytterdörr och fönster. 

 

Stöld: 

 

Nytt fult förmodat stöldförsök: 

Den 23 jan ringde det på hos en äldre dam på Bohusgatan i Marstrand. En man säger att 

han är där för att serva mä:s symaskin. Han påstod att hon köpt den av honom. Mä 

köpte sin symaskin 1999 och hon känner inte igen mannen som den hon köpte 

symaskinen utav. Mä säger att det aldrig varit någon hos henne tidigare för att serva 

symaskinen som nu är 19 år gammal. Mä släpper inte in mannen. 

 

Brynjegatan, Kungälv  1-2/1 

Ytterdörr till källaren är uppbruten. Cykel, fastlåst med vajerlås i cykelställ, stulen. 

 

Pendelparkeringe, Ytterby  19/12   08-15 

Stulen cykel. 

 

Brynjegatan, Kungälv  20/12-4/1 

Låst cykel stulen från källarutrymme. 

 

Brynjegatan, garage, Kungälv 28/12-2/1 

En migsvets har stulits från ett garage. 

 

Torggatan, Kungälv  22/12-4/1 

Inbrott i källarförråd. ID-handlingar stulna. 

 



Hagenvägen, Kareby  3-4/1 

Brytskador på garage- ej lyckats ta sig in. 

 

Torsbyvägen, Ytterby   

Krossad altandörr till församlingshemmet. Gm har försökt att ta loss en större 

väggmonterad TV men inte lyckats. 

 

Torpe Gränd, Kungälv  17/12-7/1 

Uppbrutet källarförråd. Okänt vad som tillgripits. 

 

Maskingatan, Kungälv  -8/1 

Båtmotor stulen från båt som låg i hamn. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  5-12/1 

Ngn har brutit loss hänglås till källarförråd-rört runt i förrådet. Okänt vad som stulits. 

 

Bergåsvägen, Ytterby  14/1  16-20.30 

Cykel stulen utanför bostaden, återfinns av mä vid Ytterby torg. 

 

Fontinvägen, Kungälv  -22/1 

Inbrott i källare. Någon har tagit sig in i källarförrådet. Okänt om något stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  20/12-15/1 

Inbrott i källarförråd. Uppklippt hänglås. Stulit en tom bensindunk. 

 

Olseängen, Kungälv  5-24/1 

Uppklippt hänglås till källarförråd. Okänt vad som tillgripits. 

 

Danske Stens gränd, Marstrand 13-23/1 

Någon har, då båten låg i vattnet, monterat loss båtmotorn. En Yamaha utombordare. 

 

Olseängen, Kungälv  3-22/1 

Uppbrutet källarförråd. Stulet bla en violin i svart fodral. 

 

Rexegatan, Kungälv  22/1  02-06.20 

Brytskador på dörr som leder från trapphuset in till garaget. 

 

Vikingagatan, Kungälv  21-28/1 

Inbrott i källarförråd. 

 

 



Västra gatan, Kungälv  25/1   14-14.30 

En lastbil som kör ut paket upptäcker då han ska lasta av att det stulits paket ur 

lastutrymmet vid förra avlastningsplasten. 

 

Västerhöjdsvägen, Kärna  25-27/1 

Cykel stulen. Stod utanför bostaden. 

 

Västra gatan, Kungälv  29/1   7.30-15.15 

Cykel, låste med både vajer och bygellås, stulen. Vajerlåset uppklippt och ligger kvar på 

platsen. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 18/1  8-20 

Ur ett cykelförråd har någon tagit mä:s cykel. 

 

Busstationen, Kungälv  27/1  15-16 

Stulen cykel.   

 

 

 

Skadegörelse: 

 

Nordmannatorget, Kungälv 1/1   01-01.15 

Ungdomar skjuter raketer i busskur så att glasruta krossas. 

 

Olseängen, Kungälv  31/12 19.55-20.05 

Någon har skjutit en raket in i mä:s uterum. 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby 2/1  19.30 

Någon har satt eld på plastcontainrar (sopkärl) som stod intill skolan. 

 

Fredrik Bagges gata, Marstrand 22/12-2/1 

Någon har eldat på fasaden på Marstrands förskola. 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby -2/1 

Två rutor krossade. Något brinnande föremål har kastats in i brevlåda som stod separat 

utanför byggnaden. 

 

Almvägen, Romelanda  5-7/1 

Någon har slitit loss mä:s fastmonterade brevlåda och slängt den flera hundra meter 

bort. 

 



Grandalen, Romelanda  7-8/1 

Någon har dragit loss brevlåda från sitt fäste och slängt bort den. 

 

Häradsvägen, Ytterby  12-15/1 

Krossat fönster på förskola. 

 

 

Kastellegårdsskolan, Ytterby 19/1  22.25 

Två killar födda -02, kastar sten mot fönster på skolan. 

De är hemmahörande i Ytterby och Kungälv. 

 

Mariebergsvägen, Kungälv  

Någon har klipp av nätkablarna som går in i mä:s hus. 

 

Mariebergsvägen, Kungälv 28-29/1 

Någon har klippt av elkabeln till gäststugan. 

 

Fordonsangrepp:  Som ”vanligt” den senaste tiden, ligger denna kategori i 

topp.  

Det finns en grupp lokala personer som ägnar sig åt detta( och även källarinbrott) och 

samtliga dessa är ”ute” och kan bedriva sin verksamhet på heltid. 

Vi, polisen, försöker jobba mot dessa individer. Patrullerna åker nattetid, när de inte är 

på larm, runt på parkeringarna i kommunens centrala delar, där de flesta brotten sker. 

Det är dock svårt att få dem ”på bar gärning” och för att man ska kunna göra 

husrannsakan hos folk krävs en hel del bevis så det är inte bara för oss att ”stövla in och 

leta stulna saker” – fast att vi ibland gärna skulle vilja göra detta. 

Så vi ber er – först och främst – förvara inte saker i bilen som är stöldbegärliga. För det 

andra – rör er ute det stör tjuvarna, ser ni personer i området som inte hör hemma där-

visa att ni sett dem och kanske om ni kan (dock inte med fara för er själva) prata och 

fråga om ni kan hjälpa till med något, om de söker någon etc. För det tredje – RING 112 

–berätta för operatören att det är väldigt mycket inbrott i bilar i Kungälv och att ni blivit 

ombedda av polisen i ert lokalpolisområde att ringa då ni ser mystiska personer som 

smyger omkring mellan bilarna. 

Tack för all hjälp vi får från er!!!!!!! 

 

Nordmannatorget, Kungälv 1/1  00.30-17 

Höger framruta krossad på mä:s bil. En väska med diverse innehåll stulet. Båda yttre 

backspeglar har brutits av, luckan till handskfacket sönderdragen och raketer har skjutits 

inne i bilen. 

 

 



Gamla Gärdesgatan, Kungälv 1/1  22-07.15 

Krossad ruta på pb. Tillgripet bildskärm till backkamera. 

 

Rollsbovägen, Ytterby  2/11-2/1 

Regskyltar stulna från pb. 

 

Sandbackagatan, Kungälv  21/10   19-22.30 

Brytskador i tändningslås på moped. Kåpor trasiga och repiga. 

 

Kodevägen, pendelpark, Kode 11/12  10-18 

Ruta krossad på mopedbil. Även sprickor i framruta och på taket. 

 

Smedmästaregatan, Kungälv 4-5/1 

Krossad ruta på LB. Okänt vad som stulits. 

 

Vikingagatan, Kungälv  5-6/1 

Vänster sidoruta krossad, brytskador på låset. Öppnat motorhuv och ryckt sönder kablar. 

 

Tungevägen, Ytterby  7/1  15-20 

Stulen Pb 

 

Gamla torget, Kungälv  3-4/1 

Inbrott i firmabil. MASSA verktyg stulna. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  7-8/1 

Brytskador på låset på förardörr samt uppborrat i plåt vid låset. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  1-25/12 

Moped stulen i ”cykelförråd”. 

 

Jörlandavägen, Kode  8/1  05.30-17.10 

Stulen Pb. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv 7-8/1 

Uppbrutet lås i vänster framdörr. Stulet parkeringsmynt. 

 

Utmarksvägen, Kungälv  9/1  05.26 

Mä fick larm på sin mobil om inbrott i bilen. 

Två rutor krossade på skåpbil, tagit en mobilladdare. Gm har inte kommit åt verktygen i 

skåpet. 

 



Kongahällagatan, Kungälv  29/12-8/1 

Alla fyra fälgaran på mä:s bil är skadade. Det är bänt med något föremål mellan däck 

och fälg så att däcken deformerats. 

 

Borgarparken, Kungälv  10/1  05.05-05.25 

Krossat höger sidoruta och tillgripet en ryggsäck som låg i framsätet. 

 

Trollhättevägen, Kungälv  3/1  06.45 

Buss i linjetrafik stannar vid busshållplasten mitt emot Mimers Hus. 

En person sparkar då, utifrån, på dörrarna i mitten av bussen så att det blir sprickor i 

fönstren på dörrarna. 

 

Torsbyvägen, Ytterby  4/1   13.00 

Mä har sin bil City Gross parkering. Vittne har sett en person sparka på mä:s bil. 

Bilen har fått skador i plåt och lack. 

 

 

 

Filaregatan, Kungälv  11/12-7/1 

Främre kofångare stulen från bil. 

 

Hpl Kodemotet, Kode  11/1  08-16.30 

Någon har borrat hål i tanken och stulit bensin från bilen. 

 

Fredkullagatan, Kungälv  13/1  03-04.30 

Stulen pb. 

 

Strandgatan, Kungälv  12/1  14.30-14.45 

Vänster sidoruta krossad. Handväska med innehållande plånbok, id handling, 

mobiltelefon stulen. 

 

Smaragdvägen, Kode  12-13/1 

Någon har hoppat på motorhuven på mä:s bil. Syns skoavtryck i bucklorna. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv 13-14/1 

 

Stulen Pb. 

 

Jordliden, Kungälv  12-14/1 

Låset på förardörren sönderbrutet. Kring rotat i kupén och en bluetoothmottagare är 

stulen. 



 

Sandbackagatan, Kungälv  12-14/1 

Krossad ruta på Pb som stor i ett flerbilsgarage. En borrmaskin tillgripen. 

 

Grindstolpen, Kungälv  12-13/1 

Uppbrutet lås på förardörren. Okänt vad som tillgripits. 

 

Pendelparkeingen, Karebyvägen, Kungälv  13-14/1 

När mä skulle hämta sin bil var alla fyra hjulen stulen. Bilen stod uppallad. 

 

Anders Prästgatan, Kungälv 14-15/1 

Brutit sig in i bilen och även brutit i tändningslåset. 

 

Malepertsgatan, Marstrand  13-14/1 

Stulen moped. 

 

Stationsgatan, Ytterby  13/1  17-21 

Krossat glaset på höger baklykta. 

 

Hlp Kode Stn, Kode  12-13/1 

Borrat hål i tanken och stulit bensin. 

 

Rungängsgatan, Ytterby  8-15/1 

Med något vasst föremål har någon orsakat skador på mä:s bil. 

 

Hollandsgatan, Ytterby   8-16/1 

Försök till stäld av pb. Flera rutor krossad oh rattkåpan bortdragen försökt att tjuvkoppla 

bilen. 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv 16-17/1 

Antenn avbruten på pb. 

 

Filaregatan, Kungälv  18-20/1 

Båda reg skyltarna stulna. 

 

Gårdskiftegatan, Ytterby  20-21/1 

Men något okänt föremål har någon skurit sönder ett däck på mä:s bil. 

 

Violgatan, Ytterby  21/1  13-16.30 

En mobil stulen ur en pb. Inga synliga yttre skador på bilen. 

 



Maribergsvägen, Kungälv  22-23/1 

Någon har förstört ventilen på ett däck så det pyser ut luft. 

 

Rosendalsgatan, Kungälv  23/1  15.30-16.30 

Höger främre sidoruta är krossad. Okänt om något är stulet. 

 

Pendelparkeringen Lilla Kongahällavägen. 18/1  06-18 

Försök till inbrott i bil. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  27/1   01-01.40 

En narkotikapåverkad person krossar bakrutan på en personbil. 

 

Smedmästargatan, Kungälv -20/1  

Inbrott i husbil. Stor förstörelse inne i bilen. 

 

Åkergatan, Kungälv  28-29/1 

En ruta på bilens högra sida krossad. Bilen genomsökt och verktyg, ryggsäck och väska 

innehållande diverse saker tillgripet. 

 

Mariebergsvägen, Kungälv 28-29/1 

Höger framdäck har skurits sönder med något vasst föremål. 

 

Djupuddsvägen, Marstrand 29/1  01.00 

Mä vaknar av att det är en bil utanför bostaden. På morgonen upptäcker mä att det 

brytskador på hans 4-hjuling och det är bilspår i leran strax intill. 

 

Ingegatan, Kungälv  25/1  07.30-19.30 

Mä upptäcker att hennes lutar väldigt mycket framåt. Någon har monterat bort de främre 

spiral fjädrarna på bilen. Den ena ligger under bilen och den andra vid sidan av bilen. 

 

Hålta skola, p-plats, Hålta  29/1  16.40-16.45 

Krossad ruta på passagerarsidan. Tillgripet plånbok innehållande kk, bankkort etc. Även 

nycklar och en pekdator är stulet. 

 

Vedhallsvägen, Kärna  28-30/12 

Stöld av släpkärra, återfunnen vid småbåtshamnen i Lökeberg. 

 

Nunnegårdsgatan, Kungälv 31/1 8-13.30 

Någon har skruvat bort en ventil på ett däck på mä: s bil. Enligt mä behövs det ett 

verktyg för att göra detta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


