
Anmälningar Kungälv april-2018 

 
Skadegörelse: 

 

Sandbackagatan, Kungälv  1/4  23.50 

Bilbrand. Mä hör en smäll och går ut och ser att det brinner kraftigt i hans bil. Blir även 

skador på bil parkerad intill. 

 

Nordmannatorget, Kungälv 14/4  23.20 

Någon har tänt eld i två papperskorgar. 

 

Ytterby station, Ytterby  15/5  04.15 

Någon har tänt eld på ett tidningsställ. 

 

Kodevägen, Kode  20-21/4 

Någon har sparkat ner mä:s brevlåda. 

 

Bostadsinbrott: 

 

Skår, Romelanda  31/3-1/4 

Två rutor krossade på husets baksida. Det är stökigt inne i huset och det har rotats runt 

bland sakerna. Okänt vad som stulits. 

 

Runängsgatan, Kungälv  20/4  13-17.50 

Uppbruten entrédörr till lägenhet i markplan. Gm lämnat via altandörr. Tillgripet: 

smycken. 

 

Ringby, Kareby  24/4  6-13 

Ett fönster i markplan uppbrutet.  Larmet har lösts ut med gärningsman/män har ändå 

letat igenom villan. Okänt vad som stulits. 

 

Östra porten, Ytterby  24/4  06.30-14.45 

Finns inga brytskador, förmodligen olåst dörr. Tillgripet elektronik, smycken, kontanter, 

och pass.  

 

Stöld: 

 

Häradsvägen, Ytterby  30-31/3 

Stöld av cykel. 

 



Ivar Claessons gata, Kungälv 29/3-3/4 

Uppbrutet cykelrum och cykel stulen. 

 

Klostergatan, Kungälv  30/3-2/4 

Uppbruten dörr till källare och cykelförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Västra gatan, Kungälv  2/4  02.30-02.36 

Cykel stulen. Mä har kameraövervakning och ser hur två män tar cykeln. 

 

Kungälvsvägen, Kungälv  2-3/4 

Stöld av cykel. 

 

Lilla Varvsgatan, Martrand 31/3-2/4 

Stöld av cykel. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  31/3-1/4 

Inbrott i flera källarförråd. 

 

Grindbacken, Kungälv  1/4  00.00-08.00 

Inbrott i garage. Två cyklar stulna. 

 

Nytorget, Kungälv  4/4  07.30-16.45 

Stöld av cykel 

 

Rexegatan, Kungälv  4-6/4 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Rörigt inne i förrådet. Okänt vad som tillgripits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  30-31/3 

Hänglåset till källarförråd uppbrutet. Inget saknas vid anmälningstillfället. 

 

Rexegatan, Kungälv  6-8/4 

Cykel stulits ur et låst cykelförråd. 

 

Floragatan, Kungälv  4-10/4 

Två källarinbrott. 

I det ena förrådet stjäls det kläder och från det andra förrådet stjäls verktyg. 

 

Grindvakten, Kungälv  10-11/4 

Inbrott i garage. Cykel stjäls ur garaget. 

 

Kastellegårdshallen, Ytterby 13-14/4 



På okänt sätt har någon/några tagit sig in i hallen och brutit upp en skåp där 

musikanläggning förvaras. Okänt vad som stulits. 

 

Borgarparken, Kungälv  12-13/4 

Stöld av cykel. 

 

Fredkullagatan, Kungälv  9-11/4 

Någon har gjort ett hål i garageporten. Förmodligen, enligt mä, för att koma åt linan på 

insidan som används för att öppna porten manuellt. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  18/4  00-02 

Uppbrutet hänglås till källarförråd. Tillgripet en golfbag. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  12-18/4 

Mä fick en lapp i brevlådan från bovärden att det varit inbrott i hans källarförråd. 

Hänglåset uppbrutet. Okänt vad som tillgripits.  

Samma adress som ovan. 

 

Rexegatan, Kungälv  9-19/4 

Återigen ett källarinbrott. Har nu varit flera på denna adress. 

 

Ulvegärdegatan, Kungälv  17-18/4 

Stöld av två cyklar och en sparkcykel. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv 19-20/4 

Två garageportar uppbrutna. Okänt om något tillgripits. 

 

Torggatan, Kungälv  10-18/4 

Sommardäck på fälg stulna ur förråd. 

 

Solbräckegatan, Kungälv  24/3-20/4 

Ur ett förråd har någon stulit en cykel. 

 

Ivar Claessonsgatan, Kungälv 15-20/4 

Inbrott i källarförråd. Okänt vad som stulits. 

 

Brynjegatan, Kungälv  18-21/4 

Uppbrutet lås till källarförråd, div bohag stulits. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  17-18/4 

Källarinbrott. 



 

Kvarnstallets gästgiveri, Kungälv 24/4  02.40 

Inbrottslarm går. Någon brutits sig in och stulits vinflaskor. 

 

Klostergatan, Kungälv   1/4  17-18 

Inbrott i tre stycken källarförråd. 

 

Rexegatan, Kungälv  6-8/4   

Stulen cykel. 

 

Rådmansgatan, Kungälv  23-24/4  

Uppbrutna dörrar/portar till förråd i gemensamhetslänga. 

Bland annat verktyg är tillgripna. 

 

Nereby, Harestad  23-24/4 

En 300 hkr Suzuki båtmotor stulen. 

 

Hemvägen, Romelanda  22-24/4 

Två cyklar stulna. 

 

Komministergatan, Kungälv 23-24/4 

Ett krossat fönster till garage vid Kungälvs församlingshem. Högtalare och verktyg 

stulna. 

 

Ingegatan, Kungälv  23-24/4 

Inbrott i källarförråd, cykel stulen. 

 

Rörtången   23-25/4 

Båtmotor stulen från båt på släp.  

 

Kornhall, Harestad   

En båtmotor, Nimbus 19 Nova 140 hkr, stulen från upplag båt. 

 

Kyrkeby, Harestad  23/4  07.30-17 

Stulen cykel. 

 

Rexegatan, Kungälv  21-25/4 

Någon har på okänt sätt tagit sig in i ett källarförråd, stulet resväska och öl. Förrådet 

fortfarande låst. 

 

Ytterbytorg   25/4  8-16 



Stöld av cykel. 

 

Floragatan, Kungälv  26/4  13.15 

En man tränger sig in till en äldre dam och tar hennes plånbok som ligger i köket. 

Hon är dock rådig och tuff och låter inte mannen lämna utan kräver tillbaka sin plånbok.  

Han nekar till att ha tagit den men till slut lämnar han tillbaka den och springer därifrån. 

TITTÖGA – bra att ha och inte öppna för folk man inte känner. 

 

Torggatan, Kungälv  28/4  03.20-04.25 

Stöld av budcykel. 

 

Honeröd, Romelanda   

Inbrott i stall, krossad ruta. Stöld av verktyg. 

 

Trekungagatan, Kungälv  24-26/4  

Källarinbrott, stöld av sommardäck på fälg. 

 

Ivar Claessonsgatan, Kungälv 16-28/4 

Flera källarinbrott. 

  

 

 

 

Fordonsangrepp: 

 

Hällebergsgatan, Ytterby  4/4  01.57 

Okänd person har tänt eld på en pb. Ytterligare tre fordon skadas. 

 

Ivar Claessons gata, Kungälv 31/3-2/4 

En bil som stod i ett gemensamt låst garage har fått förardörren uppbruten. 

Serviceboken stulen. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  29/2-2/4 

Krossad ruta i höger framdörr på pb. Handskfack och förvaringsutrymmen genomsökta. 

En mobilladdare stulen. 

 

Dumpergatan, Kungälv  28/3-3/4 

Däck på fälg har stulits från en parkerad pb. 

 

Kungälvs vägen, Kungälv  2-3/4 

Någon har försökt att bryta upp höger framdörr. Låset demolerat. 



 

Solhultsgatan, Kungälv  2-3/4 

Sidodörr på mindre skåpbil uppbruten. Maskiner och verktyg stulna. 

 

Försök till grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. 

Torggatan, Kungälv  4/3  18.25 

Fem killar mellan 15-20 år försöker stjäla mä:s motorcykel genom att knuffa honom. 

De lyckas dock inte med får med sig nyckeln ur tändningslåset när de springer från 

platsen. 

 

 

Gamla Gärdesgatan, Kungälv 4/4  14.30-15.10 

Ruta krossad på pb och en ipad stulen. 

 

Nordmannatorget, Kungälv 6/4  19-23 

Framruta krossad på pb. Repor i lacken på höger sida. 

 

Rexegatan, Kungälv  6-7/4 

Fram och bakruta krossad på pb som är parkerad i låst flerbilsgarage. 

Handskar och silvertejp stulet. 

 

 

Rexegatan, Kungälv  6-7/4 

Rutan i höger framdörr på pb krossad. Står i låst flerbilsgarage. Vid anmälningstillfället 

saknade mä inget. 

 

Snorregatan, Kungälv  27-28/3   anmält 11/4 

Någon har försökt att krossa rutan i höger framdörr. Rutan är en special ruta som är 

svårt krossad. 

 

Teknikergatan, Kungälv  1-12/4 

Reg skylt stulen från ett släp. 

 

E6, Kungälv   14/4  19.10 

När mä passerade under gångbron träffades mä:s framruta av en sten som kom uppifrån. 

Mä såg att det på gångbron stod en grupp med ungdomar. 

Framrutan spräckt. 

 

Munkegärdegatan, Kungälv 14-15/4 

Krossad framruta på pb. 

 



Munkegärdegatan, Kungälv 17-18/4 

Uppbrutet garage och tillgripen moped. 

 

Rådmansgatan, Kungälv  19-20/4 

Med något okänt föremål har någon försökt att bryta sig in i mä:s firmabil. Skador på 

förardörrens lås. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  21/4  8-15 

Någon har med okänt föremål slagit två stora hål i bakrutan på mä:sbil 

 

Truckgatan, Kungälv  15-17/4 

Någon har på parkeringen repat motorhuven på mä: s bil. 

 

Trollhättevägen, Kungälv  21-22/4 

Sönderslagen bakruta på firmabil. En batteriladdare och arbetshjälm med hörselkåpor 

stulet. 

 

Kongahällagatan, Kungälv  30/4  10-11.40 

Krossad ruta på pb. Plånbok stulen. 

 

Ulveskogsgatan, Kungälv  30/4  

Stöld av bensin ur tank på pb. 

 

 

Brand: 

 

Kongahällagatan, Kungälv  10/4   01.50 

Granne ovanför väcks av sonen som känner att det luktar rök. På balkongen under 

brinner det i en stol. Okänt hur branden uppstått. 

 

 

 

 

 


