
Anmälningar Kungälvs kommun februari 2018: 

 

Stöld: 

 

Nordön, båthamnen  31/1-1/2 

Stöld av båtmotor. Fastmonterad på upplagd båt.  

 

Varvskajen, Marstrand  31/1-5/2 

Stulen cykel 

 

Runängsgatan, Ytterby  5-6/2 

Någon har försökt att bända upp dörren till mä:s förråd. Har dock inte lyckats. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  9-10/2 

Uppbruten dörr till källarförråd. Mä kan inte se att något är stulet ur hennes förråd. 

Uppger att samtliga förråd i källaren är uppbrutna. 

 

Brynjegatan, Kungälv  8-11/2 

Uppbrutet garage i garagelänga. Låsbygeln avslagen och nätet mellan garageplatserna är 

uppklippt. 

Från mä har det stulits batteriladdare och bilbatteri. 

Flera målsägande är drabbade. 

 

Smaragdvägen, Kode  7/2 

Någon har tagit ett sopkärl som stått i ett olåst utrymme avsett för kärlet. 

 

Ingegatan, Kungälv  16/1-16/2 

Hänglåset till mä:s källarförråd har klippts upp. Golfutrustning och cd-skivor har 

tillgripits. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  16/2 19-21.30 

Barnvagn har stulits från ett trapphus. 

 

Ytterby tågstation  23-24/2 

Stulen cykel. 

 

Fordonsangrepp: 

 

Jörlandavägen, pendelparkering, Kode 1-3/1 

Alla sidorutorna krossade på mä:s bil. 



 

Mariebergsvägen, Kungälv 4/2 14-20 

Någon har skurit sönder ett däck på mä:s bil. 

 

Strandgatan, Kungälv  4-5/2 

I ett flerbilsgarage har någon krossat två rutor på mä:s bil. 

Tillgripet: glasögon och p-tillstånd. 

 

Bultgatan, Rollsbo  -9/2 

Lastbilschauffören vaknar av ljud utifrån. Ser två personer som håller på att slanga 

diesel från lastbilen. 

 

Borgarparken, Kungälv  5-9/2 

Mä har sin bil i ett gemensamhets garage under lägenhetsbyggnaden. Man måste ha en 

tagg för att komma in. Det finns inga skador på dörren in till garaget. 

Mä.s bil är uppbruten och GPS, headset och laddare har stulits ur bilen. 

 

P-plats Kungälvs sjukhus  13.30-22.05 

Bildelar har stulits från mä:s bil. Kylargrill och lister har stulits. 

 

Jörlandavägen, pendelparkeringen, Kode 11/2   8.45-18.35 

Båda reg skyltarna stulna. 

 

Brynjegatan, Kungälv  5-6/2 

Ur en firma/servicebil har på okänt sätt någon tagit sig in och stulit verktyg. 

 

Plogvägen, Kungälv  8-9/2 

Någon har plockat bort kåporna på båda backspeglarna. 

 

Byggmästaregatan, Kungälv 12/2 14-21.30 

Bakre passagerarrutan är sönderslagen. Diverse motorredskap tillgripna. 

 

Fågelstigen, Kungälv  16-17/2 

På okänt sätt har någon tagit sig in i mä:s bil och rotat runt. Ett par solglasögon saknas. 

 

Duvesjön, Romelanda  13-14/2 

Främre reg skylt har stulits då bilen stod parkerad utanför bostaden. 

 

Lilla Kongahällavägen, Kungälv 17/2 12-23 

Bilen stod pendelparkeringen vid Eriksdal då någon genom att bryta upp vänster 

framdörr tagit sig in i bilen. En bilstereo tillgripen. 



 

Lindesjön, Svartedalen, Romelanda 17/2 17.30-23.30 

Vänster framdörr är uppbruten och en väska med innehåll stulen. 

I väskan fanns kläder, skor, pekdator, batteriladdare ett kortetui med diverse kort och 

körkort. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  20-21/2 

Den mindre sidorutan på höger sida har knäckts. Vid anmälningstillfället saknade mä 

inget. 

 

Bertil Göranssonsväg, Kungälv 22-24/2 

Stöld av släp. 

 

Vikingagatan, Kungälv  24-25/2 

Uppbruten förardörr på pb. Tändningslåset brutet men gm har inte lyckats stjäla bilen. 

 

Skurhagagatan, Kungälv  25/2 00.30-14.25 

Garageport uppbruten och en motorcross stulen. 

 

Hagenvägen, Kareby  25-26/2 

Garageport uppbruten. Bilen som stod därinne har fått en ruta krossad och skador på 

tändningslås. 

 

Skolvägen, Ytterby  16-23/2 

Cylinder till dörrlåset på höger framdörr är åverkat. Repor i lacken. 

 

Strandgatan, Kungälv  27-28/2 

Bakre reg skylt stulen från personbil. 

 

Strandgatan, Kungälv  27-28/2 

Båda reg skyltarna stulna från en personbil. 

 

 

 

 

Skadegörelse: 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  4/2 20.45 

Mä hör att en ruta till bostaden krossas. Mä ser inga personer utanför. 

 

 



Mariebergsvägen, Kungälv 6/2 00-06.30 

Nätverkskabeln som sitter längs med husväggen har klippts av. 

 

Mellan-Restad, Hålta  16-17/2  

Någon har bränt ett hål i locket på mä:s brevlåda. 

 

Storskiftegatan, Ytterby  20-21/2 

Klotter på garagelänga. 

 

Tegskiftegatan, Ytterby  28/1-18/2 

Mä varit bortrest. Upptäcker vid hemkomst ett hål i ytterglaset på ett fönster. 

Förmodligen orsakat av något luftvapen. 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  23/2 11.00-21.30 

Någon har kastat något mot mä:s fönster så att det yttre glaset krossats. 

 

 

 

Inbrott bostad: 

 

Sålådevägen, Kungälv  22/2 19.00-20.00 

Mä är bortrest men upptäcker via sin telefon att ett fönster brutits upp på husets baksida. 

Gm har dock inte lyckats ta sig in. 

 

 

 


